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Сякаш светлината на сигурността заля сърцето ми  
и разгони целия мрак на колебанието.  

Свети Аврелий Августин 
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ПРЕДГОВОР 
 
 

Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги 
постигне внезапно погубление, както болките на 
непраздна жена; и никак няма да избегнат. 

Първото послание на Апостол Павел  
към солунците, 5:3 

 
 Тази книга е не само поредното мое искрено, отговорно и амбициозно 
усилие и аз да кажа нещо (малко или много) стойностно по темата за 
сигурността. Тя е част от постепенно оформилия се и вече изкристализирал в 
съзнанието ми замисъл да напиша своеобразна четирилогия за сигурността. 
 Знам, че подобен замисъл, споделен на глас, далеч преди да бъде 
реализиран, звучи прекалено смело и претенциозно, но животът върви все по-
бързо — той направо лети! Времето, моето време, се изнизва неумолимо през 
неговите шепи. Ако ще търся своето място в науката, под чийто знак и в чиято 
магия се движа, въртя и боря през годините на демокрацията, трябва да не се 
помайвам повече, а да го правя. Трябва да пиша! Всичко останало е засилване 
преди увереност и преди скок, изсилване — пред себе си и пред науката. 
 Имам следния план за четирилогията, към чиято реализация пристъпвам: 
 Първият том ще третира въпроса „Що е сигурност?”, т.е. сигурността 
като базисна категория; сигурността като елемент от тетрадата „Интерес—
Конфликт—Сила—Сигурност”; сигурността като комплекс; сигурността като 
потребност; сигурността като същност (благо, ценност) от трети вид (род); 
сигурността като равновесие; сигурността като динамическа устойчивост; 
сигурността като негентропия (по-точно несигурността като ентропия); лема и 
дилема на сигурността; ключови понятия, дефинирани чрез сигурността; видове 
сигурност и т.н. 
 Вторият том се състои от настоящата книга, посветена на Петте нива на 
сигурността. Тук аз доразвивам предложената за първи път от мен (най-
малкото в българската научна литература) „Схема на Петте нива на 
сигурността”: (1) Сигурност на Индивида; (2) Сигурност на Групата от 
индивиди; (3) Сигурност на Държавата; (4) Сигурност на Общността от 
държави; (5) Сигурност на Света. 
 Третият том ще бъде посветен на един от най-актуалните и 
стратегически важни аспекти на сигурността — взаимодействието между 
йерархичните и мрежовите структури. В него ще се разглеждат радикалните, 
всеобхватни и все още трудно управляеми промени, настъпващи с 
постепенната мрежовизация на структурите и предизвикателствата, на 
източниците на несигурност и нестабилност, на àкторите (няма по-удачен 
термин за английската дума „actors”) и агентите в глобалните, континенталните, 
регионалните и националните процеси. Ще бъдат обсъдени също така 
промените на нашето индивидуално, общностно и обществено битие и 
съзнание. При това битието и съзнанието са вече не в линейната, пряка, 
марксическаI зависимост, при която битието определя съзнанието, а се намират 

 
I Карл Маркс (Karl Marx, 1818—1883). В тази книга съм се опитал да дам за пълнота и 
улеснение на читателите оригиналното изписване (т.е. на родния им език) на имената на 
упоменатите от мен личности, като на вече починалите от тях съм посочил годините на 
раждането и смъртта, както съм ги установил от различни информационни източници. 
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в нелинейна, „обратна”, пригожинскаII зависимост. При тази качествено 
различна зависимост те си влияят взаимно като причина и следствие, които 
периодично, динамично и без предварително известна ни и предизвестена 
логика си разменят местата и са така преплетени, че много често следствието 
влияе на причината, която го е породила и на която то е функция към дадения 
момент. 
 Четвъртият том ще анализира риска, рисковете, рисковото общество 
и рисковия човек. В него ще разсъждавам за съвременната Трета вълна в 
науката за сигурността и по-скоро в сигурността като абсолютно потресаваща, 
вълнуваща и вдъхновяваща научна категория, без да правя аналогии с 
теорията на Алвин Тофлър (Alvin Toffler) за трите цивилизационни вълни, но 
използвайки тази негова световно известна метафора и по-скоро 
вдъхновяваща притча. Тук само ще поясня, че Първата вълна е Вълната на 
Безопасността; Втората — Вълната на Сигурността; а Третата — Вълната на 
Риска (вж. по-подробно в Седма глава). 
 В четвъртия том ще стане дума за произведенията на такива автори като 
Франк Найт (Frank Knight, 1885—1972), Мери Дъглас (Mary Douglas, 1921—
2007), Никлъс Луман (Niklas Luhmann, 1927—1998), Улрих Бек (Ulrich Beck), 
Антъни Гидънс (Anthony Giddens), Джорджо Агамбен (Giorgio Agamben) и др. Ще 
се опитам да систематизирам своите идеи и опит в анализирането на 
националната и международната сигурност, но този път вече не от гледна точка 
на останалата в миналото Защита на Безопасността (когато се говореше за 
абсолютна сигурност), както и не от гледна точка на настоящото Гарантиране 
на Сигурността (когато се говори за относителна сигурност), а от гледна 
точка на обреченото да стане необходимо, неизменно и неизбежно за 
бъдещето Управление на Риска (когато ще се говори за трансформационна 
сигурност). 
 Обаче нека спра дотук с плановете. Време е да пристъпя към тяхната 
реализация. На вниманието на читателя е настоящата книга, посветена на 
Петте нива на сигурността. Тя е плод на дълги месеци, изпълнени с труд, 
месеци, наситени с напрегнати дни и нощи. Включвах многократно различни 
части от нея в своите лекции и съм благодарен на онези студенти, които 
вземаха участие в дискусиите и понякога не ми спестяваха критичните си 
бележки. 
 Благодарен съм също така на цитираните от мен български автори, тъй 
като техните публикации ми помагаха да сверявам часовника си. Те създадоха 
толкова нужната като стимул конкурентна среда, в която човек се опитва да 
защити името си и да покаже, че е можещ, че е способен, че има моралното 
право да отстоява вижданията си, защото вярва, че те са стойностни и 
заслужават да бъдат споделени. 
 Благодарен съм на децата си, които живеят почтено и ведро, без да 
униват и без да изневеряват на достойнството си и на онова, което за мен е 
стойностно и ценно у човека. Те се справят нормално в тази агресивна среда, 
независимо че аз — потънал в своята наука и в трудностите, които 
отстояването на принципите постоянно ми създава, — невинаги съм в 
състояние да им оказвам нужната бащина подкрепа и много по-рядко, 
отколкото ми се иска, намирам време да общувам с тях. 
 Благодарен съм на семейството на моята сестра, че през цялото време 
край мен има хора, които ме обграждат с обич и ми помагат в решаването на 

 
II Иля Пригожин (Ilya Prigogine, 1917—2003). 
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безкрайните битови и житейски проблеми, така че да мога да се съсредоточа 
върху своите научни проекти. 
 Благодарен съм и на шепата истински приятели за това, че ги има и че ги 
имам. 
 Накрая искам да благодаря на д-р Ина Пеева за безценната помощ, 
която ми оказа в превода от английски език на редица цитати, за сверяването с 
оригиналните текстове на използваните от мен на български език пасажи, за 
колосалната по обем работа по „шлифоване” на списъка с използваната 
литература, както и за онези никак немалко must read книги на западни автори, 
които тя — също занимаваща се с наука в неизбродимите ловни полета на 
сигурността, — приятелски и колегиално ми предостави за ползване толкова 
дълго, колкото ми се налагаше. 
 Отговорността за всички слабости, грешки и пропуски в тази книга е, 
разбира се, само и единствено моя. 
 
  
София, 23.09.2010 г. 

Николай Слатински 
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ВЪВЕДЕНИЕ  
Кратка предистория на Схемата на Петте нива на сигурността 

 
 

Що е време? Ако никой не ме пита за това, аз зная. 
Но щом някой ме попита за това и поискам да го 
обясня, вече не зная. 

Свети Аврелий Августин  

 
 Схемата на Петте нива на сигурността, предложена от мен през 1999 г.1, 
имаше най-вече познавателна и методологическа цел, а още по-точно тя 
служеше за онагледяване и улесняване на студентите и експертите в 
ориентирането къде основно се разполагат и какъв главно е обхватът на 
националната и на международната сигурност. Тази Схема съзнателно 
включваше само най-съществените връзки и взаимоотношения, но 
преимущество на нейната простота бе, че е лесно разбираема и служи като 
добър помощен инструмент. 
 По-късно, в следващи свои публикации, аз добавях нови разсъждения и 
доразвивах тази Схема2,3,4. Оказа се обаче, че със своята простота и 
адекватност Схемата се „хареса” на професионалната общност и започна да се 
използва много често5,6,7,8,9,10. При това в множеството публикацииIII подходът 
при използването на Схемата бе коренно различен — някои го правеха 
коректно, цитирайки първоизточника, други — не твърде коректно, трети — 
твърде некоректно, а четвърти направо плагиатстваха. 
 Запознавайки се с излизащите публикации от български автори, 
работещи по проблемите на сигурността, констатирах с разбираемо 
удовлетворение, но и с нарастваща тревога, че Схемата на Петте нива на 
сигурността се смята от една значителна част от тях като подразбираща се, 
като естествена и общоприета, като дошла сякаш от западна посока (най-
малкото от Harvard University или RAND Corporation), като аксиома или азбучна 
истина, като неподлежаща на съмнение и подразбираща се систематизация, за 
която всички, естествено, знаят и която всички, разбира се, използват в 
анализите си. 
 В своята книга „Равнища на сигурност”11 Димитър Йончев, един от 
водещите български изследователи, анализира категорията „сигурност”, 
базирайки се изцяло на предложената от мен Схема, която той нарича „една от 
популярните систематизации на сигурността” и пояснява, че „това разделяне е, 
разбира се, условно, но то дава добра възможност да се обясни и да се 
възприеме сигурността в нейната сложност и всеобхватност”12. По-нататък в 
текста на Димитър Йончев има малка неточност, която искам да отбележа с 
разбираема ревност. Той е написал: „В нашата литература по сигурността това 
разделяне е използвано от Николай Слатински в книгата му „Измерения на 
сигурността”13. Обаче за да бъде твърдението му напълно вярно, в него думата 
„използвано” би трябвало да се замени с думата „въведено”. 
 Огромното количество научни разработки в областта на сигурността, 
както и излизащите у нас непрекъснато и своевременно монографии на видни 
американски, европейски и руски автори, позволяват да се разшири и 
задълбочи погледът върху Схемата на нивата на сигурността; предоставят 

 
III В бележки 5, 6, 7, 8, 9, 10 са посочени само малка част от публикациите, в които се използва 
моята Схема на Петте нива на сигурността. 
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допълнителни възможности тя да бъде защитаема, защитима и защитена като 
добър помощен инструмент; дават нови аргументи за признаването на нейния 
принос по отношение на намирането на надежден изследователски апарат и 
адекватен подход към тази ключова философска категория „Сигурност”. 
 
 И така, ще разглеждам пет нива на сигурността: 
 1. Сигурност на Индивида.  
 2. Сигурност на Групата от индивиди.  
 3. Сигурност на Държавата.  
 4. Сигурност на Общността от държави.  
 5. Сигурност на Света.  
 
 Макар и подредени от първо до пето, тези нива не бива да се възприемат 
като повече или по-малко важни. Всяко от тях има свое специфично значение. 
Естествено, трябва да се държи сметка за характера на съответното общество 
и особено за съвременните тенденции, цели и приоритети в обезпечаването на 
сигурността. 
 Сходен е подходът на учените от т.нар. „Копенхагенска школа” за 
изследвания на сигурността, най-вече — Бари Бузан (Barry Buzan), Оле Уевер 
(Ole Wæver) и Яп де Вилде (Jaap de Wilde), които също разглеждат пет 
„равнища на анализ в международните отношения”. Тяхното разбиране за 
равнища може да се адресира почти изцяло и към използваните от мен нива на 
сигурността. Както те пишат: „Под „равнища” ние разбираме обекти за анализ, 
които са дефинирани от набор пространствени йерархии, от малки до големи. 
Равнищата са локации, където могат да се разполагат както резултати, така и 
източници на обяснение. Теориите може да предлагат причинни обяснения от 
едно равнище към друго, като например отгоре надолу — от системна 
структура към поведение на отделни елементи (например пазар към фирми, 
анархия към държави) или отдолу нагоре — от човешката природа към 
характеристиките на съвкупности от хора, независимо дали са фирми, държави 
или народи. Обаче няма нищо вътрешноприсъщо на самите равнища, което да 
говори за някакъв особен модел или приоритет на отношения помежду им. 
Равнищата са просто онтологични референти (обозначения) повече за това 
къде се случват нещата, отколкото източници на обяснение сами по себе си. 
[…] Равнищата дават рамката, в която може да се теоретизира, те не са сами 
по себе си теории”14. 
 Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде въвеждат следните пет равнища 
на анализ в международните отношения: 
 1. Международната система — най-големият конгломерат от 
взаимодействащи си или взаимозависими елементи, която няма друго 
системно равнище над себе си. Това равнище обхваща цялата планета.  
 2. Международните подсистеми — групи от елементи в рамките на 
Международната система, които могат да бъдат разграничени от цялата 
система по специфичния характер или интензивността на техните 
взаимодействия или по тяхната взаимна зависимост. Подсистемите могат да 
бъдат регионални, когато са свързани териториално (Европейският съюз), но 
могат и да не бъдат регионални (НАТО). 
 3. Формациите — àктори (actors), съставени от различни подгрупи, 
организации, общности и множество индивиди, достатъчно сплотени и 
независими, за да бъдат разграничени от другите и да имат свое извоювано 
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положение на по-високите равнища (например държави, народи, 
транснационални компании и т.н.). 
 4. Подформациите — организирани групи от индивиди в рамките на 
Формациите, които са в състояние (или се опитват) да въздействат върху 
поведението на своята Формация (например бюрокрации, т.е. административни 
апарати, лобистки групи и т.н.). 
 5. Индивидите — в повечето случаи най-ниското равнище на анализ в  
обществените науки15. 
 Както можем да се убедим, има общи елементи между петте равнища на 
анализ на международните отношения на тези изтъкнати автори и 
предложените от мен пет нива на сигурността (но в обратен ред). Две от 
равнищата при тях  — „Международната система” (първо равнище) и 
„Индивидите” (пето равнище) — са идентични с две от нивата при мен — 
„Сигурност на Света” (пето ниво) и  „Сигурност на Индивида” (първо ниво). 
Други две техни равнища — „Международните подсистеми” (второ равнище) и 
„Подформациите” (четвърто равнище) — са в голяма степен частни случаи на 
две от нивата при мен —„Сигурност на Общността от държави” (четвърто ниво) 
и „Сигурност на Групата от индивиди” (второ ниво).  
 По-особен е случаят с „Формациите” (третото равнище при тях) и 
„Сигурността на Държавата” (третото ниво при мен). Има известни различия, 
поне доколкото техните „Формации” се нуждаят от допълнителна 
спецификация. Аз говоря за ниво на Държавата, защото се базирам на 
убеждението, че понастоящем се запазва нейната ключова роля в 
обезпечаването на сигурността. Това обаче не означава, че в анализа на петте 
нива на сигурността аз се придържам изцяло към философията на 
неореализма, макар че оставането в рамките на тази школа би позволило да се 
изработи един съвременен и работещ подход към сигурността, в т.ч. и към 
сигурността на България. 
 Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде също не искат да бъдат свързвани 
с неореализма и неговата държавоцентричност, за да не се смята, че те в 
своите равнища на анализ разбират „Международната система” и 
„Международните подсистеми” като изградени само от държави. Аналогично, те 
не биха желали „Подформациите” да бъдат разглеждани единствено вътре в 
рамките на държавите и смятат, че равнището „Формации” „може да обхваща 
много повече àктори, отколкото държавите”16. 
 Разбира се петте нива на сигурността не са изолирани и независими 
едно от друго, не са разделени с непроницаеми стени. Напротив, те са тясно 
свързани помежду си и сигурността може да бъде изучавана и осмислена само 
когато тези пет нива се разглеждат като едно интегративно, комплексно и 
консолидирано цяло.  
 Важното е, обаче, да се помни и осъзнава, че оставайки в рамките на 
всяко отделно ниво, ние ще можем да доловим основните аспекти и измерения 
на това ниво, да извлечем най-главното и специфичното за него. 
Обособяването на съответното ниво от останалите, ще ни позволи да се 
концентрираме върху неговата неизменна същност, върху неповторимостта му 
и така ще навлезем в безспорната му оригиналност, която дава свой важен, 
трудно оценим принос към изучаването на една от най-важните, най-сложните 
и същевременно най-красивите и спиращи дъха научни категории — Сигурност. 
По-нататък в тази книга ще разгледам последователно всяко едно от петте 
нива на сигурността. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
Първо ниво на сигурността: Сигурност на Индивида 

 
 

Но без да губят напълно своите недоверие към 
миналото и вяра в бъдещето, все повече склонни към 
размисъл хора започват да откриват голяма доза от 
„дяволското питие" — несигурността — в онези 
страни на обществото, които са най-подчертано 
„модерни" и най-пряко сочат към бъдещето. 

Робърт Низбет 

 
 Първото ниво на сигурността е Сигурност на Индивида (сигурност на 
отделния човек, сигурност на личността), наричана различно — 
„индивидуална”, „персонална”, „лична”, „човешка” и т.н. сигурност (individual 
security, personal security, human security).  
 Сигурността на индивида все повече излиза на преден план (особено на 
Запад), защото е свързана пряко не просто с правото на живот, а с правото на 
по-добро качество на живот, както и с другите основни човешки права и 
задължения, свободи и отговорности. Трябва да се отбележи, че още в 
преамбюла на българската Конституция изрично се посочва, че като върховен 
принцип са издигнати „правата на личността, нейното достойнство и сигурност”. 
Всъщност обръщането с лице към човешката сигурност е пряк резултат от 
новите акценти и приоритети в сигурността, през десетилетието преди края и 
десетилетието след края на Студената война. 
 Студената война бе период на силна и силова конфронтация между две 
идеологически несъвместими политически, военни, икономически и социални 
системи. През тези години, изпълнени с напрежение и непримиримост, 
сериозните изследвания в областта на международните отношения поставяха 
на преден план военното измерение на сигурността, при това най-вече на 
стратегическо ниво, което се разбираше, нещо повече — подразбираше, като 
„ядрено”, с педантично преброяване на ядрените потенциали на СССР и САЩ 
(при това с понякога не съвсем невинното „забравяне” на аналогичните, макар 
и значително по-скромни, потенциали на Великобритания и Франция). 
Ядрената конфронтация имаше 1000 лоши и 1 добра страна — тя се превърна 
в отрицание на самата възможност за война между двете велики сили. Сбъдна 
се предсказанието на великия Уинстън Чърчил (Winston Churchill, 1874—1965): 
„В ядрената епоха сигурността ще бъде здравото дете на страха, а 
оцеляването — сестрата — близначка на унищожението”17. 
 Още през 1980 г. в документ от много високо международно равнище, 
какъвто е докладът „Север—Юг: Програма за оцеляване” на Комисията на 
ООН, възглавявана от Вили Бранд (Willy Brandt, 1913—1992), се казва, че е 
необходимо „ново разбиране за сигурността, което да надхвърли тесните 
представи за военната отбрана”18. 
 През 1982 г. ръководената от Улоф Палме (Olof Palme, 1927—1986) 
Независима комисия по въпросите на разоръжаването и сигурността към ООН, 
в своя доклад „Обща сигурност”, също сочи необходимостта от по-широк поглед 
към сигурността: 
 (1) Сигурността трябва да бъде разглеждана в понятията не само на 
военните цели, но и на икономическите и политическите; военната сигурност е 
средство, докато (а) икономическата сигурност на индивидите; (б) социалната 
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сигурност на гражданите „да планират по собствен избор своето бъдеще”; и (в) 
политическата сигурност, която следва когато „международната система е 
способна на мирна и систематична промяна”, са цели сами по себе си;  
 (2) Трайната сигурност трябва да бъде базирана върху ефективна 
система за „международен ред”;  
 (3) Сигурността е колкото процес, толкова и такова условие, при което 
участниците са индивиди и групи („обществено и политическо” мнение), както и 
правителства и държави19. 
 Сред публикациите, които в най-голяма степен доведоха до 
преосмисляне на категорията „сигурност” бяха работите на Ричард Улман 
(Richard Ullman)20, Бари Бузан21, Джесика Тучман Метюс (Jessica Tuchman 
Mathews)22 и Ема Ротшилд (Emma Rothshild)23. 
 През 1983 г. Ричард Улман е един от първите, които отстояват тезата, че 
в анализите на сигурността трябва да се излезе извън рамките на нейното 
военно измерение. Той определя заплахата за сигурността като „действие или 
поредица от събития, които могат:  
 (1)  драстично и в един относително кратък период да увредят качеството 
на живот на населението на държавата; или 
 (2) в значителна степен да съкратят възможностите за политически 
избор, с които разполагат правителството на държавата или намиращите се в 
тази държава частни, неправителствени физически и юридически лица (хора, 
групи от хора, корпорации)”24. 
 В своята книга „Народи, Държави и Страх” (първо издание от 1983 г., 
второ издание от 1991 г.), станала знаменита и настолна за изследователите в 
сигурността, Бари Бузан (аналогично на Ричард Улман) не само говори за 
необходимостта изучаването на сигурността да надхвърли чисто военните 
въпроси, но и очертава петте главни сектора (нека да ги наречем „хоризонтално 
диференциране на сигурността”), в които се проявяват факторите, имащи 
потенциал да въздействат върху сигурността:  
 (1) Военна сигурност (ключовата дума тук е „насилие”). До голяма 
степен това е традиционното схващане, което отчита военната мощ на 
държавите и техния силов потенциал за посрещане на външни заплахи. В този 
срез сработва толкова любимата на всички реалисти „дилема на сигурността” 
(за нея ще стане дума отново по-нататък); 
 (2) Политическа сигурност (ключовата дума тук е „власт”). Включва 
широк кръг от проблеми, свързани с организационната стабилност на 
държавите, системите за управление и идеологиите, представляващи идейната 
рамка на политическите режими; 
 (3) Икономическа сигурност (ключовата тук дума е „размяна”) В нея 
влизат достъпът до ресурси, финансите и пазарите, необходими за 
поддържане на приемливи нива на благосъстояние и икономическа мощ на 
държавите; 
 (4) Социетална сигурност (ключовата дума тук е „идентичност”). 
Свързана е с устойчивостта — в приемливите рамки за еволюиране — на 
традиционните модели на езика, културата и религията, националната 
идентичност, народните обичаи и традиции; 
 (5) Екологична сигурност (ключовата дума тук е „[околна] среда”). 
Отнася се до съхраняването на местната и планетарната биосфера като 
особено съществена поддържаща система, от която са зависими всички 
човешки начинания25.  
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 Логично е, че тези пет сектора не се разглеждат изолирано един от друг. 
Те дават различни обекти и акценти в изучаването на сигурността, предоставят 
свои критерии за приоритизиране, но са свързани тясно помежду си и в една 
или друга степен се припокриват. Както пише Бари Бузан: „Отношенията, 
свързани с прилагането на насилие, не съществуват независимо от 
отношенията, свързани с размяната, властта, идентичността и околната среда. 
Секторите могат да се идентифицират чрез специфични образци (модели), но 
те остават неразделими части от комплексната цялост”26. 
 По този начин Бари Бузан прокарва пъртина в утвърждаването на 
разбирането, че гарантирането и значи също изучаването на сигурността не 
могат да се осъществяват само на ниво държава, а трябва да слязат „надолу”  
— до нивото на отделния индивид, както и да се качат „нагоре” — до 
международната система от държави27. 
  Джесика Тучман Метюс, в една доста нашумяла впоследствие статия от  
1989 г., изказва твърдението, че схващането за сигурността трябва да бъде 
преосмислено: „Глобалните развития подсказват необходимостта [...] в 
националната сигурност да бъдат включени въпросите на ресурсите, 
екологията и демографията”28. 
 Специално място трябва да се отдели на ключовата статия на Ема 
Ротшилд „Що е сигурност”, в която се твърди, че през 90-те години на ХХ век 
схващането за сигурността се разширява в четири главни посоки (форми): 
 (1) От сигурност на държавите към сигурност на групите от индивиди и 
сигурност на индивидите. Това е разширяване „надолу” — от държавите към 
индивидите. 
 (2) От сигурност на държавите към сигурност на международната 
система, т.е. на наднационалното физическо пространство. Това е 
разширяване „нагоре” — от държавата към биосферата. 
 Тези две разширявания са свързани с общностите, чиято сигурност 
трябва да бъде обезпечавана.  
 (3) Хоризонтално разширяване, отнасящо се вече до това за каква 
сигурност става дума, защото различните общности — като индивиди, държави, 
„системи” — не могат да бъдат в състояние на сигурност или на несигурност по 
един и същи начин. Така че разбирането за сигурността се разширява от 
военното измерение към политическата сигурност, икономическата сигурност, 
социалната сигурност, свързаната с околната среда сигурност или човешката 
сигурност.  
 (4) Разширява се и политическата отговорност за обезпечаване на 
сигурността (или за опазването и поставянето под контрол на всички упоменати 
„разбирания за сигурността”). Тази отговорност се разпространява от 
националните държави във всички направления: „нагоре” към международните 
институции, „надолу” към регионалните и местните органи на управление; 
„настрани” към неправителствените организации, общественото мнение и 
пресата, както и към абстрактните сили на природата или пазара. Свидетели 
сме на „зашеметяващата сложност на политическата геометрия, в която 
индивиди, групи, държави и международни организации носят отговорности за 
международни организации, държави, групи и индивиди”29. 
 Колкото и радикално да изглежда поставянето на фокуса върху 
човешката сигурност (особено с отчитане на Студената война — цяла епоха на 
блоковото противопоставяне между две големи общности от държави и 
народи), то има свои вековни исторически корени, свързани с развитието на 
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европейската (т.е. на християнската) цивилизация, с качествено новия, 
културен и ценностен кипеж на Ренесанса (ХІV—ХVІІ век), за който Рейнолд 
Нибур (Reinhold Niebuhr, 1892—1971) пише, че е истинската люлка на 
автономния индивид30, но най-вече с епохата на Просвещението (основно 
ХVІІІ век).  
 Несъмнено развитието на демокрацията в нейния западен либерален 
вариант, следването на Кантовия принципIV, че личностите не трябва да се 
използват като „средства", а да бъдат „цели сами по себе си"31 и налагането на 
разбирането, че „човекът е нещо повече от гражданин на една държава”32, не 
можеха да не доведат до разширяване на разбирането за сигурност, до 
еволюция на сигурността от колективно към индивидуално благо и така — до 
излизане на преден план на сигурността на индивида.  
 Всъщност, както отбелязва Ема Ротшилд, схващането за сигурността 
като индивидуално благо е неизменна част от либералното мислене през 
ХVІІІ век. Нещо повече, това схващане е в известна степен следствие от 
политически идеи, споделяни в древен Рим по времето на Марк Тулий Цицерон 
(Marcus Tullius Cicero, 106 г. пр.Хр.)—43 г. пр.Хр.) и Луций Аней Сенека (Lucius 
Annaeus Seneca, 4 г. пр.Хр.—65 г. сл.Хр.). Ема Ротшилд припомня, че според 
Адам Смит (Adam Smith, 1723—1790) „свободата и сигурността на индивидите” 
са най-важната предпоставка за развитие на общественото богатство и 
пояснява, че той разбира сигурността като свобода от възникването на 
възможност за внезапно или насилствено посегателство върху собствеността 
на индивида33. 
 Георг Йелинек (George Jelinek) пише: „В античността човекът никога не е 
бил изрично признат за личност [...]. Едва през XIX век побеждава принципът 
„човекът е личност”34.  
 Джовани Сартори (Giovanni Sartori) също смята, че при елинската 
демокрация „общността не оставя никакво пространство за независимост и не 
осигурява сфера за защита на отделния индивид, него тя поглъща без остатък”, 
затова „индивидът на практика е незащитен и е оставен на милостта на 
колективното тяло”. Ето защо „древните никога не са и не биха могли да 
признаят индивида за личност и съответно за „частна личност”, която 
заслужава уважение поради очевидната причина, че тази идея идва с 
християнството и впоследствие е развита от Ренесанса, протестантството и от 
школата на естественото право в новата епоха”35.  
 В този дух е написаното от Исая Берлин (Isaiah Berlin, 1909—1997), че „в 
античния свят няма почти никакво обсъждане на индивидуалната свобода като 
осъзнат политически идеал (противопоставян на съществуващото положение) 
[...] идеята за индивидуални човешки права не присъства сред правните 
понятия на древните гърци и римляни”36. 
 В ранния, либерален период на Великата френска революция, твърди 
Ема Ротшилд, понятието „сигурност” придобива ново обществено значение. 
Жан-Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778) описва обществения 
договор като резултат от стремежа на индивидите за сигурност на живота и 
свободата. В това колективно начинание индивидът е именно индивид с 
уникална и индивидуална воля. Естествените права на човека, в „Декларация 
за правата на човека” от 1789 г., се състоят от Свобода, Собственост, 
Сигурност, Съпротива срещу Подтисничеството. При това „Сигурност” (sûreté) 
все още се разбира по отношение на индивида, т.е. това е частно право, което 

 
IV Имануел Кант (Immanuel Kant, 1724—1804). 
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по-късно, във времената на Терора, се противопоставя на обществената 
безопасност (salut publique) на Комитета за обществена безопасност. В 
„Декларация за правата на човека и на гражданина” от 1793 г., изготвена от 
Жан-Антоан дьо Кондорсе (Jean-Antoine de Condorcet, 1743—1794), 
„сигурността се състои в закрилата, която обществото предоставя на всеки 
един гражданин за съхраняването на неговата личност, собственост и права”. 
Все повече акцентът в сигурността придобива измеренията на икономическа 
сигурност. Страхът, както и страхът от страха, според Кондорсе са врагове на 
либералната политика — ако хората са толкова несигурни, че да живеят в страх 
от нищета, те не биха били свободни да вземат решения, включително 
решението да бъдат част от политическото общество. 
 В този смисъл според Ема Ротшилд за либералното мислене в епохата 
на Просвещението индивидуалната сигурност е едновременно индивидуално и 
обществено благо, едновременно условие и цел. Тя може да бъде достигната 
поне в известна степен като общо, съвместно начинание. Така че сигурността 
не е благо само по себе си, не е благо, независимо от процеса, чрез който то се 
достига. Държавата (заедно с мощни малки общности, като например гилдии 
или общности, действащи под нейна закрила) може да бъде източник както на 
несигурност, така и на сигурност, а това освен всичко друго е и потискащо.  
 Във времето на Революционните и Наполеоновите войни, обаче, 
сигурността се превръща от индивидуално в колективно благо, което трябва да 
бъде обезпечено с военни и дипломатически средства. Така във Франция 
(както и в Англия), най-вероятно в самия край на ХVІІІ век, в значението на 
думите „sûreté”/„sécurité” (както и „security”) „колективното” започва да има 
силен превес над „индивидуалното”. Несъмнено именно през военния период 
на Френската революция сигурността на индивидите е подчинена на 
сигурността на държавата.  
 И така, от края на ХVІІІ век трябва да изминат точно два века, докато в 
края на ХХ век отново сме свидетели на връщане към индивидуалната 
сигурност (сигурността на индивида, human security) като важно, а донякъде и 
водещо измерение на понятието „сигурност”. Ето защо е точен изводът, който 
прави Ема Ротшилд, че новата политика на индивидуална сигурност 
(„персоналната сигурност” — по израза на тогавашния генерален секретар на 
ООН Бутрос Бутрос-Гали (Boutros Boutros-Ghali, генерален секретар на ООН в 
периода 1992—1996) в този смисъл е едно перфектно либерално начинание37. 
 По този начин след края на Студената война парадигмата за сигурността 
на човека, на отделния индивид се настанява трайно в модерния политически и 
експертен дискурс. Но въпреки че като практически приоритет никой няма 
сериозни възражения срещу нея, от гледна точка на „чистата” наука, 
категорията „човешка сигурност” се натъква на съпротива, която нерядко става 
дори остра. Тя е измествана от сигурността на човека към сигурността на 
общността от хора, свързвана е с хуманитарни аспекти и с човешките права, 
разглеждана е като благосъстояние на народа (welfare), наричана е 
„неологизъм”38.  
 Според Даниел Дюдни (Daniel Deudney) „човешката сигурност” е като 
концепцията за „устойчиво развитие” — всички са „за”, но малцина разбират 
какво означава. И това е така, защото съществуващите дефиниции за нея са 
твърде общи, неясно очертаващи я и обхващащи всичко — от физическата 
сигурност до психологическото благополучие, което затруднява както ясното 
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приоритизиране на целите и ресурсите за нейното обезпечаване, така и 
фокусирането на смисления академичен дебат39. 
 Всъщност за първи път на най-високо ниво в публичното пространство 
концепцията за човешката сигурност е развита в детайли през 1994 г. в 
Доклада за развитието на човека на ООН, в който са отбелязани два водещи 
аспекта на тази концепция:  
 (1) защитата от въздействието на трайно появяващи се заплахи като 
глад, болести и репресии; и  
 (2) защитата от внезапни и травмиращи сривове в ежедневния начин на 
живот на хората — в техните домове, на работните им места и в общностите. 
 Според този Доклад най-важните компоненти на човешката сигурност са, 
както следва: 
 (1) икономическа сигурност (например свобода от бедност); 
 (2) продоволствена сигурност (например достъп до храна); 
 (3) здравна сигурност (например достъп до здравна помощ и защита от 
болести); 
 (4) екологична сигурност (например защита от такива опасности като 
замърсяванията и изтощаването на околната среда); 
 (5) лична сигурност (например физическа защитеност от такива явления 
като изтезания, войни, криминални нападения, семейно насилие, употреба на 
наркотици, самоубийства и дори пътни инциденти); 
 (6) общностна сигурност (например оцеляване на традиционните 
култури и етнически групи, както и на физическата сигурност на тези групи); 
 (7) политическа сигурност (например зачитане на гражданските и 
политическите права и свобода от политически гнет)40,41. 
 Международната комисия за ненамеса и държавен суверенитет определя 
човешката сигурност като „сигурност за хората — тяхната физическа сигурност, 
икономическа сигурност и добро физическо състояние, защита на човешките им 
права и основни свободи” 42. 
 Според група български изследователи, „за да революционизира 
обществото на ХХІ век, концепцията за човешката сигурност трябва да се 
прилага интегрално, което означава, че:  
 (1) човешката сигурност би следвало да се разглежда като проблем, 
универсално засягащ всички хора; 
 (2) основните компоненти на човешката сигурност са взаимно зависими; 
 (3) човешката сигурност би следвало по-скоро да се гарантира чрез 
ранна превантивна дейност, а не чрез последващи интервенции; 
 (4) човешката сигурност е концепция, фокусирана върху човека, в чиято 
основа залягат животът и социалните възможности на обикновените хора”43. 
 Редица други автори правят свои по-кратки или по-обширни списъци на 
това, което обхваща човешката сигурност. Така например Джордж Неф (Jorge 
Nef) смята, че тя се състои от:  
 (1) екологична, персонална и физическа сигурност; 
 (2) икономическа сигурност; 
 (3) социална сигурност, включваща „свобода от дискриминация на базата 
на възрастта, пола, етноса и социалния статус”; 
 (4) политическа сигурност; 
 (5) културна сигурност или „наборът от психологически ориентации на 
обществото, способстващи за запазване и засилване на способността му да 
контролира несигурността и страха"44. 
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 Гари Кинг (Gary King) и Кристофър Мъри (Christopher Murray) предлагат 
дефиниция за „човешка сигурност”, която да включва само „същностните" 
елементи, които са „достатъчно важни за хората, така че те да са готови да се 
борят за тях или да поставят на значителен риск своя живот или собствеността 
си”. На базата на тази дефиниция, авторите идентифицират 5 ключови 
индикатора, свързани със благосъстоянието, чрез които се измерва нивото на 
човешката сигурност45:  
 (1) бедност; 
 (2) здраве; 
 (3) образование; 
 (4) политическа свобода; 
 (5) демокрация.  
 От приведените определения, а по-скоро описания, се виждат и главните 
трудности при прецизирането на разбирането за човешка сигурност. Сблъскват 
се различни подходи — холизъм и редукционизъм, максимално разширяване 
(inclusive aproach) и оптимално стесняване (exclusive approach), обхващане на 
всички проблеми на сигурността на човека или само на тези, които са се 
секюритизирали [вж. по-долу — Н.Сл.]V. 
 Според Димитър Йончев личната сигурност е резултат от съчетаването 
на трите компонента — „здравото тяло, подходящата среда и нужната степен 
на свобода”. Във връзка с това той смята, че „лична сигурност има онзи, който 
се радва на здравословни условия на живот, чиято среда на обитаване не 
поражда заплахи за физическото и психическото му здраве, има възможност да 
планира бъдещето си и притежава някаква общоприета степен на свобода, за 
да взема сам решенията за себе си”46. 
 Друго твърдение на същия автор поражда известни въпроси, ако не бъде 
обосновано по-прецизно: „След като личната сигурност далеч невинаги се 
осъзнава от онзи, който я има, нейното дефиниране би било коректно, ако 
отчита този факт. В такъв случай в дефиницията на понятието „лична 
сигурност" не би трябвало да има място за осъзнаването й”47 [курсивът мой 
— Н.Сл.]. 
 Арнолд Уолфърс (Arnold Wolfers, 1892—1968) различава субективна и 
обективна сигурност, като обективната сигурност се свързва с отсъствието на 
заплаха [за ценностите на системата], а субективната — с отсъствието на страх 
от заплаха [че тези ценности ще бъдат атакувани]48. В този смисъл горната теза 
на Димитър Йончев се подразбира като отчитане в личната сигурност само на 
нейната обективна съставляваща. Но за да има истинска сигурност, трябва да 
са налице и обективната, и субективната сигурност. 
  Арнолд Уолфърс изтъква също така, че сигурността има редица общи 
елементи с благосъстоянието, измерващо количеството на материалното 
богатство на нацията, и със силата, представляваща умението на нацията да 
контролира действията на другите. Острата чувствителност на нацията към 
собствената сигурност и обвързаността на сигурността с нейните базисни 
ценности, е в състояние „да задейства широка гама от почти пълна несигурност 

 
V Проблемите на сигурността са екзистенциални. Те се управляват, и то отчасти успешно, само 
докато водят до количествени промени, и много трудно, когато водят до качествени промени. 
Един проблем става проблем на сигурността (секюритизира се), ако вследствие на него 
възникват качествени промени и обществото не може да го преодолее без структурни 
трансформации. 
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или усещане за несигурност на единия полюс до почти пълна сигурност или 
липса на страх на другия полюс”49. 
 
 Като член на ЕС и НАТО, т.е. на Евроатлантическата общност, България 
се приобщава към държави и общества, където индивидуалната сигурност, 
индивидуалният просперитет и индивидуалното благополучие имат водещ 
акцент не само в управлението на страната, но и в спектъра от цели и ценности 
на отделните хора. Което означава, че ключов елемент при оценката на 
дейността и компетентността на всяко управление, на всяко правителство (и на 
всяко местно самоуправление) ще бъде как то гарантира едно приемливо 
ниво на индивидуална (лична) сигурност за колкото се може повече граждани.  
 Много важно е да се обърне внимание, че се говори за „колкото се може 
повече граждани”, а не само обобщено за „всички граждани”! Очевидно между 
„колкото се може повече граждани” и „всички граждани” има едно немалко 
множество граждани и на тях, съответно, не е гарантирано това приемливо 
ниво на индивидуална (лична) сигурност. На тяхното микрониво макрооценката 
за държавата, че е богата и в сигурност, не важи. По отношение на това 
множество граждани се мисли нерядко, с повече или по-малко угризения на 
съвестта, следното: „Нещастието, дори и остро, щом засяга по-малък брой 
хора, трябва да бъде прието [...]. По-добре да не се обръща внимание на 
страданието на неколцина и да не се действа в тяхно име, отколкото заради 
един да се накърни доброто съществуване на мнозина”50. 
 Ето защо би могло да се каже, че западният тип държава или държавата 
с демокрация и пазар, т.е. с „пазарна демокрация”, е в голяма степен 
утилитаристка държава. Следователно, ако в съответния утилитаристки 
принцип („хедонистичното уравнение”, „калкулацията на щастието”), свързван с 
Джереми Бентъм (Jeremy Bentham, 1748—1832), се замени думата „щастие” с 
думата „сигурност”, то западният тип държава трябва да обезпечава 
„максимално количество сигурност за максималния брой хора”. 
 Като не се забравя, че във всеки момент думата „щастие” може да бъде 
заменена с думата „сигурност”, е логично да се приеме, че в пазарната 
демокрация „щастията” на всички индивиди имат равно тегло и „всяко се брои 
за едно и никое от тях не е повече от едно", а след това те се сумират в „общ 
социален сбор”, който се „идентифицира с общото благо или благоденствието 
на обществото”51.  
 Образно казано, ако в едно „общество” от десет човека, осем са 
щастливи (или в състояние на сигурност, заменяйки „щастие” със „сигурност”), а 
двама души са нещастни (или в състояние на несигурност), утилитаристичният 
принцип, залагащ на макрооценката за състоянието на „обществото”, би дал 8–
2=6, т.е. „обществото” има 6 единици щастие (сигурност) — едно наистина 
щастливо общество! Обаче какво мислят по този въпрос двамата нещастни или 
може би „нещастници”? Каквото и да мислят, главното е да се оправят сами и 
както могат.  
 В пазарната демокрация, както дори и на седмото небе, има облаци. 
Нерядко отделни личности, а понякога цели прослойки са готови да кажат при 
нея: „Тежко и горко на болните, бедните и нещастните!”. В тази връзка ще 
проследя малко по-долу различията между САЩ и Европа по отношение на 
пазара и демокрацията и как техните общества разглеждат социалната 
справедливост и отговорността на всеки човек за собствения живот и 
собственото му щастие. Тук само ще изтъкна, че когато се говори за тези 
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различия, трябва да се помни, че в Талмуда пише: „Ние виждаме нещата не 
такива, каквито са те. Ние виждаме нещата такива, каквито сме ние”. Освен 
това различията от двете страни на Атлантика са неизбежни, защото става 
дума за две изпълнени с дълбок смисъл парадигмални понятия — равенството 
и свободата, които логично имат различни проекции в американското и 
европейското подпространства на Западната цивилизация [Това ще бъде 
коментирано отново по-долу — Н.Сл.]. 
 Демокрацията е форма на управление и вид политически режим, който се 
базира на много просто правило — прави са тези, които са повече. Тези, които 
са повече, определят кой да управлява, при какви правила (закони) да 
управлява, кое е целесъобразно и добро за държавата. Макар че от дълбока 
древност и досега никога мнозинството не е било субект (а само обект) на 
прогреса. Никога Истината не се е раждала в главите на мнозинството, никога 
мнозинството не е тръгвало първо към барикадите и не е плащало с живота, 
свободата, благосъстоянието (и кариерата) си, за да побеждава Истината. Това 
винаги е било дело на някое Малцинство, най-често — на шепа хора, шепа 
луди глави, които са дръзвали „да бунят империята”, да гледат Напред, да 
дирят Промяната, да сочат на останалите Пътя към спасението, към по-
доброто или към вярното решение. 
 Впрочем, както пише Джовани Сартори, средновековният философ, 
богослов, учен и медик Марсилий Падуански (Marsilio da Padova, около 1275—
около 1342), използва в началото на ХІV век израза „по-голямата и по-
способната част” (major et valentior pars), а в онези времена представата за „по-
голямата” част не се е отделяла от представата за „по-добрата част”. 
Постепенно, различията между тях обаче започват да нарастват, докато се 
стигне до пълното разделяне на количествените и качествените характеристики 
по времето на Френската революция52. 
 Още Омир (около VІІІ век пр.Хр.—около VІІІ век пр.Хр.) е казал, че 
„управлението на мнозинството не води до нищо добро”. Според Платон (около 
427 г. пр.Хр.—347 г. пр.Хр.) „демокрацията е най-лошата сред добрите 
организации на обществото, макар и най-добрата сред лошите”, а неговият 
ученик Аристотел (около 384 г.пр.Хр.—322 г. пр.Хр.) предупреждава, че 
„крайностите на демокрацията са тирания”53. Алексис дьо Токвил (Alexis de 
Tocqueville, 1805—1859) също твърди, че демокрациите са обект на „тирания на 
мнозинството“, при която популярните мнения потискат автентичното 
многообразие и различие54. Джовани Сартори говори за „аритметичната 
тирания на мнозинството”55 и счита, че „правото” на мнозинството не е 
„правота” на мнозинството”, както и че „мнозинството е количество, а 
количеството не може да роди качество”56. 
 Демокрацията и Пазарното общество са в сложна „обратна” връзка, в 
диалектическо единство и борба на противоположностите. От една страна, в 
съвременния им вариант, Демокрацията предполага Пазарно общество, а 
Пазарното общество — Демокрация. От друга страна, Демокрацията („един 
човек — един глас”) „имплицитно предполага някаква степен на икономическо 
равенство”57; докато в Пазарното общество (условно казано „един долар — 
един глас”) икономическото неравенство е вградено като базисна 
характеристика. Освен това Демокрацията съдържа в себе си стремеж за 
общност и тя без чувството за общност много трудно може да осъществява 
ефективно своите функции и да реализира своите цели; докато в Пазарното 
общество е закодирано преследването на индивидуалните, личните интереси, 
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фокусирането и фиксирането в собственото Аз и неговите амбиции. Ето защо е 
толкова трудно да се съчетават подобни полюсни нагласи и установки. Както 
пише Бенджамин Барбър (Benjamin Barber): „Капиталистите могат да бъдат 
демократи, но капитализмът не се нуждае от или не води до демокрация”. 
Впрочем, той смята също така, че капитализмът се трансформира от система, 
която обслужва потребностите, в система, която ги създава и манипулира58. 
 Ще допълня, че демокрацията може да функционира ефективно само ако 
колкото се може повече хора изразяват своето просветено и информирано 
мнение за националните, регионалните, общностните и личните си интереси. 
Обаче когато в гласуването участват все по-малко хора, а и при това нерядко 
те дават своя вот, водени от съвсем други съображения (подвластни на 
харизма, обект на манипулация и дезинформация, гласуващи с безразличие 
или просто „против” и „напук”), тогава демократичната процедура става 
формална и изпразва целия процес от съдържание. Съвсем естествено е, че 
„ако достатъчно много граждани престанат да участват в демокрацията като 
процес, тя умира”59. А умира, защото при пасивно и дезинтересирано 
обществено участие не може да има информирано обществено мнение. При 
неинформирано обществено мнение не може да се проведе активен дебат, 
който да доведе до ясно осъзнати и формулирани национални интереси. Както 
е писал Томас Джеферсън (Thomas Jefferson, 1743—1826): „Информираните 
граждани са единственото истинско хранилище на обществената воля"60.  Може 
би ненапразно в есето си „Федералист № 14” Джеймс Мадисън (James Madison, 
1751—1836) говори за следното различие между демокрацията и републиката: 
„При демокрацията хората се събират и упражняват държавното управление 
лично; при републиката те изграждат и прилагат управлението чрез свои 
представители и пълномощници. Демокрацията следователно е ограничена 
върху малко място. Републиката може да бъде разширена върху голям 
район”61. 
 
 И така, в евроатлантическата общност се смята, че ако повечето хора 
живеят в сигурност и благополучие, то и държавата живее в сигурност и 
благополучие. Стремежът на управлението е да се постигне оптимално 
количество хора, които съставляват това „повече”. Като махнем прослойката 
свръхбогати — тези, които живеят в строго охраняван, паралелен и недостъпен 
за останалите свят на максимална сигурност, то за определящата част от това 
оптимално количество хора е прието да се казва, че са Средната класа. 
Колко многочислена е тази Средна класа и колко сигурност и благополучие за 
нея се приемат като необходими и достатъчни, за да се оценява, че 
обществото е в сигурност и благополучие, зависи в немалка степен от 
характера, културата и традициите на съответното общество. 
 Споменах присъединяването на България към Евроатлантическата 
общност, защото в анализа на Първото ниво на сигурността има различни 
наративи, но един от най-значимите и интересните сред тях е наративът, 
чието основно съдържание са различията и разделителните линии, 
преминаващи вътре в света на Запада, между Европа и САЩ.  
 Както показах в своята книга „Националната сигурност — аспекти, 
анализи, алтернативи”, една от водещите тенденции в международните 
отношения в началото на ХХІ век е „стратегическият и ценностен, 
цивилизационен дрейф на САЩ и Европа в различни посоки”, което аз наричам 
„разширяване на Атлантическия океан”62. 
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 Темата за различията между САЩ и Европа занимава множество автори. 
Тя е една от най-често дискутираните в съвременния дискурс на 
международните отношения и международната сигурност. 
 Алвин и Хайди Тофлър (Alvin and Heidi Toffler) изтъкват: „По отношение и 
на трите изследвани от нас дълбинни фактора — време, пространство и знание 
— САЩ и Европа се движат в различни посоки”63. 
 Чарлз Купчан (Charles Kupchan) сравнява процесите в 
Евроатлантическата общност с решението на император Диоклециан (Gaius 
Aurelius Valerius Diocletianus, около 240—316) да раздели през 293 г. Римската 
империя на две части: западна (със столица Рим) и източна (със столица 
Константинопол). Това довело, независимо от общата им култура и наследство, 
до тяхното противопоставяне, което прераснало в остро геополитическо 
съперничество по ключови въпроси като тези за сигурността, статута и 
религията. Ето защо авторът предупреждава, че „съдбата на Рим не вещае 
нищо добро за единния Запад, който е насред пътя към разделяне на 
северноамерикански и европейски център на силата”, още повече че „днешното 
разделение става поради разлом, а не поради план, което повишава залога и 
възможността за лоши чувства”64. 
 Робърт Кейгън (Robert Kagan) стига до следните горчиви изводи:  
 (1) крайно време е „да спрем да се преструваме, че европейците и 
американците споделят общ възглед за света или дори, че обитават един и 
същ свят”; 
 (2) САЩ и Европа „вече нямат обща стратегическа култура” и днес са 
„фундаментално различни”; 
 (3) стратегическата бездна помежду им „изглежда по-голяма от всякога и 
се разраства с обезпокоителна скорост" и тази „тенденция може да се окаже 
необратима”; 
 (4) „американците са все едно от Марс, а европейците от Венера: те 
постигат съгласие по много малко въпроси и се разбират все по-трудно и по-
трудно"; 
 (5) действителното разделение на труда е такова, че САЩ „приготвят 
вечерята”, а европейците „мият чиниите"65.  
 Главното различие между САЩ и Европа, според тезата на Робърт 
Кейгън, е по „първостепенния въпрос за силата, доколко тя е ефикасна, 
морална, желана”66.  
 Американците виждат „света като разделен между добро и зло; между 
приятели и врагове”, свят на ХобсVI („война на всички против всички”67), в който 
силата е основен регулатор на йерархии и отношения. САЩ клонят все повече 
към едностранни действия, проявяват все по-малка готовност да действат чрез 
ООН и да си сътрудничат с другите държави за преследване на общи цели; 
настроени са по-скептично към международното право и демонстрират стремеж 
да го заобикалят, ако сметнат това за необходимо или дори само за полезно; 
предпочитат принудата пред убеждението, поставят ударението върху 
наказателните мерки и санкциите, т.е. върху тоягите (sticks); САЩ „искат да 
видят проблемите разрешени, а заплахите отстранени”68. Или както Робърт 
Кейгън пише: „Когато държиш в ръката си чук, всички проблеми започват да ти 
изглеждат като гвоздеи”69. 
 Европейците са кантианци — те виждат света по-нюансирано по-
комплексно, „влияят на другите по-внимателно и по-индиректно”, „по-

 
VI Томас Хобс (Thomas Hobbes, 1588—1679). 
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толерантни са към неуспеха, по-търпеливи, когато решенията не се постигат 
бързо”. Те обръщат гръб на силата, движат се към общност на закони и 
правила, към транснационален диалог и сътрудничество, към постисторическия 
рай на „Вечен мир" и относителен просперитет. Изповядват мирното 
регулиране на споровете, позовават се на международното право, предпочитат 
преговорите и договорите, разчитат на убеждението, а не принудата, т.е. 
използват поощренията или морковите (carrots); изтъкват процеса пред 
резултата70. 
 Американците търсят „съвършената" (т.е. абсолютната) сигурност, тъй 
като векове наред са били защитени от два океана. Те говорят за заплахи, 
отговорът на които е главно силов (hard) — „разпространяване на оръжията за 
масово унищожение, тероризма и бандитските държави". Докато европейците 
познават само несъвършената (т.е. относителната) сигурност, защото „знаят 
какво значи да живееш лице в лице с опасността, да пребиваваш в съседство 
със злото, тъй като са го правили много столетия”. И затова се съсредоточават 
върху предизвикателства, отговорът на които е преди всичко несилов (soft) — 
„етническите конфликти, миграцията, организираната престъпност, бедността и 
унищожаването на природната среда”71. 
 В същото време според Робърт Кейгън различията между САЩ и Европа 
са и материални, и идеологически, а те „се стимулират взаимно”. При това той 
признава, че „причините за това трансатлантическо разделяне са дълбоки, 
отдавна развиващи се и вероятно дълготрайни [курсивът мой — Н.Сл.]72. 
 Тимоти Гартън Аш (Timoty Garton Ash) пише за два дълбоко асиметрични 
феномена — антиамериканизма на европейците („обида, примесена със 
завист”) и антиевропеизма на американците („раздразнение, примесено с 
презрение”73). Според него, отвъд океана смятат европейците за слаби, 
капризни, лицемерни, разединени и двулични, с една дума — евроидиоти. Те 
харчат своите евро не за отбрана, а за вино и ваканции, за прекалено 
раздутите си социални държави. Дори се надсмиват отстрани, докато САЩ 
вършат трудната и мръсна работа да поддържат света по-сигурен и за себе си, 
и за европейците. Американците, напротив, са силни, принципни защитници на 
свободата, те изпълняват с гордо изправено чело патриотичната си служба на 
последната истински суверенна национална държава в света74. 
 Тимоти Гартън Аш използва по-нататък още по-образен и жлъчен език. 
Антиамерикански настроените европейци си представят „американците” като 
хулигански държащи се каубои; а антиевропейски настроените американци 
виждат „европейците” като безволеви „меки китки”. Американците се виждат 
като потентни хетеросексуални мъжкари, докато европейците са за тях 
женствени, импотентни или кастрати, т.е. евнуси, eunuchs (или по-точно EU-
nuchs), а прословутата европейската интеграция е просто една EU-topia75. 
 Макар че според Тимоти Гартън Аш: „границата между Европа като Не-
Америка и Европа като Анти-Америка не е ясно очертана на никаква карта”76, 
той признава, че различията между двете страни на Атлантика са свързани с 
отношението към равенството и свободата (и съответно към съпътстващите ги 
ценности)77: Европа означава повече социална справедливост, солидарност, 
защита на околната среда, социална държава и качество на публичната сфера. 
Америка означава повече свободен пазар, култура на предприемчивостта, 
либерални икономически отношения, ниски данъци и минимална държава. 
 Тимоти Гартън Аш привежда думите на Джеймс Гордън Браун (James 
Gordon Brown, премиер на Великобритания в периода 2007—2010 г.): „САЩ 
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притежават предприемчивост, но не и справедливост, Европа притежава 
справедливост, но не и предприемчивост”78. 
 И според цитирания вече Чарлс Купчан дистанцията между двете съвсем 
различни политически култури на Америка и Европа нараства, довеждайки ги 
до два различни социални пътя и два съвсем различни социални модела: 
„Докато американците говорят с пренебрежение за задръжките на растежа, до 
които води европейският модел, европейците гледат накриво неравенствата в 
доходите на американците, тяхната консумативност и готовност да пожертват 
социалния капитал за материални печалби”79. 
 Даже Кондолиза Райс (Condoleezza Rice), в качеството си на държавен 
секретар (в периода 2005—2009 г.) заявява: „Ние не сме европейци, ние сме 
американци и имаме различни принципи”80. 
 Може да се каже, че Европа е много по-близо, отколкото САЩ, до идеала 
на Мартин Лутър Кинг (Martin Luther King, 1929—1968), изразен в неговата реч 
от 1963 г. „Аз имам една мечта" (I Have a Dream), че „банката на 
справедливостта не е фалирала” и  на всеки един човек ще се предостави част 
от „богатството на свободата и сигурността на справедливостта“81. 
 За да разберем по-добре мощта на принципите и традициите, направили 
САЩ това, което те са днес, трябва да се върнем в далечните времена на 
първите преселници от Европа. Сред тях, освен търсачи на по-добър живот и 
вярващи, устремени към място, където да изградят свой малък и праведен 
свят, има не малък брой неудачници, авантюристи, провалили живота си хора, 
маргинали и дори най-обикновена и примитивна утайка от престъпници, 
просяци и скитници. Можем само да си представим какво би станало, ако на 
американския бряг от корабите се бяха изсипвали тези разнолики маси от хора, 
въоръжени с недъзите на характерите си и с амбициите да преследват късмета 
си на всяка цена и с всички позволени и непозволени средства! 
 Това не се случва или се осъществява в много по-умерен вариант, най-
вече заради великата роля на Протестантството. На американския бряг се 
побива не знамето с черепа и кръстосаните кости, а флаг, на който са изписани 
главно религиозни лозунги в калвинистко-провиденциалисткия вариант на 
протестантството — за разделението на хората на предназначени и 
непредназначени за Спасението, за вярата в земния успех като единствено 
доказателство за богоизбранността. Именно тези религиозни императиви са в 
основата на целеустремеността и високото самочувствие, на самолюбието и 
енергията, с които американските пуритани градят на новата Обетована земя 
своето човешко царство, а по-късно го разширяват с амбиции за световно 
господство82. 
 Америка се превръща в общност от хора, които са уверени, че държавата 
им е „избрана”, „предопределена” да води света (и дори да господства над 
него, ако не над целия свят, то със сигурност — над двете Америки или като 
минимум — над Северна Америка); че тя има свое, уникално, недостъпно 
предначертание на съдбата (manifest destiny); че върху техните плещи е 
стоварено „Бремето на белия човек”VII, като това „бреме” е всъщност 
„божествено предопределение” на белия човек — не само да просвещава и 
цивилизова диваците и да умира за тях, но и да води „жестоки войни в името на 
света”83; че САЩ са общество месия, общество с мисия („безмилостни 
мисионери”84). Това става най-вече благодарение на уникалната роля на 

 
VII По едноименното стихотворение „White Man’s Burden” на Джоузеф Ръдиард Киплинг (Joseph 
Rudyard Kipling,1865—1936).  
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Протестантството. Именно поради тази причина американските политически, 
икономически, религиозни и културни лидери говорят като водачи на 
богоизбран народ и разговарят директно с историята, винаги когато се стремят 
да подчертаят величието на своята нация, нейното призвание да ръководи 
света. По-долу привеждам цитати в подкрепа на това твърдение. 
 Знаменитият писател Херман Мелвил (Herman Melville, 1819—1891) 
пише: „Ние, американците сме особен, избран народ, Израел на нашето време; 
ние носим кивота със свободите на целия свят. Бог е предопределил за велики 
дела и човечеството очаква от нас тези дела. Другите народи много скоро ще 
се окажат след нас. Ние сме първопроходци на човечеството, авангард, 
изпратен, за да мине през пустинята, където не е стъпвал човешки крак, и да 
прокара пътя към новия свят, към нашия свят”85.  
 Ейбрахам Линкълн (Abraham Lincoln, 1809—1865, президент на САЩ в 
периода 1861—1865 г.) прокламира: „Ние сме народ, който не може да избегне 
историята, защото сме последната най-сигурна надежда на земята”86.  
 Теодор Рузвелт (Theodore "Teddy" Roosevelt, 1858—1919, президент на 
САЩ в периода 1901—1909 г.) е убеден: „Могъщото разклонение на 
англосаксонската раса трябва да господства в Западното полушарие в 
осъществяване на интересите на цивилизацията на Съединените щати”87. 
 Удроу Уилсън (Woodrow Wilson, 1856—1924, президент на САЩ в 
периода 1913—1921 г.) заявява: „Ние дойдохме да спасим света, давайки му 
свобода и справедливост”88.  
 Хари Труман (Harry Truman, 1884—1972, президент на САЩ в периода 
1945—1953 г.) призовава: „Искаме ли ние или не, но сме длъжни да признаем, 
че удържаната от нас победа възложи на американския народ бремето на 
отговорността за по-нататъшното ръководство на света”89.  
 Дуайт Айзенхауер (Dwight Eisenhower, 1890—1969, президент на САЩ в 
периода 1953—1961 г.) не се съмнява, че: „Постоянна база на ръководството на 
света в името на достигането на човешките стремления — мир и 
справедливост в условията на свободата — трябва да бъдат САЩ”90. 
 Линдън Джонсън (Lyndon Johnson, 1908—1973, президент на САЩ в 
периода 1963—1969 г.) твърди: „Историята и нашите собствени достижения 
възложиха преди всичко на нас отговорността за защитата на свободата на 
Земята”91. 
 Роналд Рейгън (Ronald Reagan, 1911—2004, президент на САЩ в 
периода 1981—1989) проповядва: „Винаги съм смятал, че тази благословена 
земя е била по един необикновен начин отделена от останалите, че Божият 
промисъл е разположил този велик континент между два океана заради това, 
че да го открият хора от всички краища на земята, надарени с особена любов 
към вярата и свободата”92. 
 Джордж Буш-младши (George Bush-Junior, президент на САЩ в периода 
2001—2009 г.), обосновавайки целта за „глобална демократична революция”, 
провъзгласява като основополагаща задача на външната политика на САЩ 
„разпространението на демокрацията из целия свят и смяната на 
недемократичните режими”93.  
 Да добавим, че Уорън Кристофър (Warren Christopher, държавен 
секретар на САЩ в периода 1993—1997 г.) счита, че американското лидерство 
е първият принцип и главният урок за САЩ от това столетие. Ако Америка не 
ръководи, „то никой няма да ръководи”94, а Мадлин Олбрайт (Madeleine Albright, 
държавен секретар на САЩ в периода 1997—2001 г.) нарича САЩ 
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„необходима”, „незаменима” нация (indispensable  nation)95. 
 Протестантството, заедно с религиозната си същност, е социален проект, 
изтъкан от отприщеното човешко Его и от стремежа на първите заселници да 
се освободят от оплитащата ги с прекалено много възли и връзки, условности и 
традиционни йерархии, патерналистични и патронажни зависимости система от 
източната страна на Атлантика. Система, в която доминира монолитът на 
Англиканската църква, а значимостта на отделния човек се измерва според 
неговия произход и отредената му роля в обществото, според това дали 
принадлежи на плебса, търговското съсловие или аристокрацията.  
 На западния бряг на Атлантика свободата идва с възможността да 
поемеш съдбата си в свои ръце и да започнеш отначало, хвърлил веригите на 
предишните зависимости, ограничения и условности, рангове и старшинства, 
както и да се обособиш автономно в малка евангелистка общност на 
равноправни и също като теб религиозно и икономически свободни, разчитащи 
преди всичко на себе си и на своите индивидуални решения, братя по 
протестантска вяра, без значение на произхода и без обиждащото ги и 
смазващо тяхното човешко самочувствие дворянско високомерие с неговия 
блясък, богатство и изтънчени маниери отвъд океана96. 
 Както пише Владимир Согрин: „В колониалния период основните клетки 
на гражданското общество бяха протестантските общини, обединяващи 
мнозинството от американците. Те служеха като главен институт на 
гражданската самоорганизация”97. А Джовани Сартори сякаш го допълва: 
„Значението на опита на пуританите до голяма степен се съдържа във факта, 
че той дава тласък за деполитизирането на обществото, като разкъсва 
връзката между Бога и кесаря, премествайки по този начин центъра на 
тежестта на човешкия живот върху независимите от държавата доброволни 
сдружения. Вътрешната връзка между членовете на тези сдружения става по-
силна от връзката с политическата организация като цяло”98. 
 За първи път в човешката история една религия, Протестантството, 
снема от човешкото съзнание моралната укоримост (дори нравствената 
забрана) да си богат (нали Иисус Христос казва на учениците си: „По-лесно е 
камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие”VIII; 
нали чорбаджиите са винаги изедници...). С това е разрушена старата 
Аристотелово-католическа доктрина, че човекът трябва да придобива само 
толкова богатство, колкото му е нужно за да живее добре99. 
 Да се вгледаме в Православието — в него има много мистика, 
ирационалност, размисъл — за праведността; за престъплението, което винаги 
получава своето наказание; за това как живеем, дали са богоугодни делата ни. 
Православието обръща човека към Бога. В църквата ние сме замислени, 
интровертни, терзаещи се, мъчително търсим отговори на измъчващите ни 
въпроси, защото няма ясни, проверими, обективни критерии за това дали 
смислено извървяваме жизнения си път. Ето защо никой друг освен 
православният гений Фьодор Достоевски (Фёдор Достое́вский, 1821—1881) не 
може да напише „Братя Карамазови” — роман страст, роман изповед, роман — 
размисъл за Вярата, за Дълга, за Отговорността, за Човека, за Бога, за Човека 
като Бог и за Бога като Човек. 
 Протестантството, за разлика от Православието, е много по-прагматично, 
рационално и разбираемо. То обръща човека към живота. В църквата 

 
VIII Мат. 19:24. (Цитатите от Библията са по изданието: БИБЛИЯ сиреч Книгите на Свещеното 
писание на Вехтия и Новия завет. С.: Св. Синод на Българската църква, 1998). 
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протестантите са озарени, радостни, усмихнати, екстровертни. 
Протестантството им дава ясни, проверими, субективни критерии за праведен, 
богоугоден живот — да си здрав, щастлив и богат. Или както пише Ал Гор: 
„Според едно от теченията в протестантството, което има голямо влияние в 
Америка, просперитетът може да е сигнал, че Бог е набелязал даден човек като 
един от малцината избрани, които ще отидат в рая”100. 
 Следва изрично да се подчертае, че макар и да поражда ново отношение 
сред заселниците към натрупването на богатство и благосъстояние (вместо 
потискане и възпиране — поощряване и стимулиране), Протестантството 
проповядва за целта добродетели като упорит личен труд, пестеливост и 
пренебрежение към леността и бездействието. Но по-важното е, че в 
съзнанието на хората е пропукан бент от хилядолетни предразсъдъци, 
вниманието им е фокусирано върху постоянния стремеж, обоснован като 
богоугодно дело, днес да имаш повече от вчера, утре — повече от днес, 
другиден — повече от утре. Отприщена е колосална съзидателна енергия да се 
печели, да се гради, да се постига, да се създава. Светът е присъствал на 
раждането на Западния Запад, в който човек знае, вярва и уповава, че ако 
следва тези нови ориентири, „Бог ще го улесни да помогне сам на себе си да 
изпълни своите желания. Западът като цяло приема тези ценности и 
забогатява”101. 
 Както каза преждевременно отишлият си български журналист Мико 
Петров (1947—1999), когато през 1991 г. се бяхме качили на площадката най-
отгоре на едната от двете кули — близначки на Световния търговски център 
(разрушени при варварския терористичен акт на 11 септември 2001 г.), и под 
краката ни чак до хоризонта смайващо се бяха ширнали небостъргачите на Ню 
Йорк: „Господи, тези за двеста години са построили много повече, отколкото 
ние можем да разрушим за двеста години!”. 
 Това е постигнала нация с вяра и верую — протестантската вяра и 
либералното верую; нация, за която Ричард Хофстетер (Richard Hofstadter, 
1916—1970) казва: „Нашата съдба като нация не е да имаме идеология, а сами 
да бъдем идеология”102, а Самюъл Хънтингтън (Samuel Huntington, 1927—2008) 
допълва: „Вярата на американските протестанти в индивидуалната отговорност 
поражда американската идея за успеха и представата за самоизградилия се 
човек [...]. Американците са убедени, че успехът или неуспехът в живота зависи 
преди всичко от таланта и характера на индивида”103. Това упование в 
собствения труд и убеждението, че човек може да успее, стига да бъде упорит 
и неуморен ковач на своята съдба, е предадено много точно в думите на 
президента Бил Клинтън (Bill Clinton, президент на САЩ в периода 1993—2001) 
за Американската мечта: „Проста, но могъща идея, че ако се трудиш упорито и 
играеш по правилата, ще получиш своя шанс да стигнеш дотам, докъдето те 
отведе даденият ти от Бог талант”104. 
 Ще посоча само за пълнота, без да се спирам на това по-подробно, че 
други автори търсят различни от Протестантството и либерализма причини за 
американския индивидуализъм. Такава е тезата за неговия шамански произход. 
Коренните жители на Северна Америка, а още повече техните шамани, 
определени от Мирча Елиаде (Mircea Eliade, 1907—1986) като индивидуални 
герои на съзнанието и изключителни майстори на екстаза, са били ориентирани 
към индивидуализма. Така че американецът първопроходец и търговец има 
психика, която в своите дълбини е сходна с психиката на ловеца шаман. Оттук 
и обяснението защо колективните идеологии — анархизъм, марксизъм, 
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социализъм, комунизъм — са били и остават чужди за американския народ. Те 
са изкуствено привнесени от Европа и са намирали поддръжници само сред 
довчерашните имигранти. „Ценността и властта на индивида винаги са били 
основният стълб в мисленето на народа на тази земя и този стълб би могъл да 
се обвърже със скритото, но заедно с това доста мощно влияние на нашите 
архаични психологически основи”105. 
 Вече два века и половина Западният Запад е изпращал, изпраща и ще 
изпраща към своята прародина от другия край на Атлантика, на Източния Запад 
изкусителни сигнали да приеме и той същата религия и етика на успеха, като 
висш измерител на постигнатото в живота. Американското общество — чрез 
свободата, която поражда, подобно на древните сирени, — омайва постоянно с 
песните си европейските общества.  
 За добро или зло, Източният Запад остава, като ОдисейIX, завързан за 
мачтата на своите принципи и ценности, вслушан в тяхната прекрасна мелодия, 
сякаш излязла изпод струните на Орфеевата лираX. Това не му е позволило да 
бъде също толкова свободен и освободен (защото постоянно си повтаря, че 
„свободният човек неизбежно е несигурен”106 и някъде дълбоко вътре в себе си 
се страхува от „палещото пладнешко слънце на несигурността”107), динамичен и 
рискуващ (в поговорката „риск печели, риск губи” Европа акцентира на втората 
част и дава по-голяма застраховка срещу неуспех, а САЩ — на първата, 
давайки по-голямо възнаграждение при успех), но пък навярно така е избягнал 
съдбата на онези моряци, които омаяни от песните на сирените са тръгвали 
към тях и, завлечени в морските дълбини, са се удавяли. 
 Европа е с повече солидарност между различните слоеве и прослойки от 
обществото, по-загрижена е за слабите и онеправданите и споделя идеята за 
„социална пазарна икономика”, като не вижда несъвместимост между 
свободния пазар и мрежата за социална сигурност. В голяма степен тя 
изповядва вярата на ордолибералите в силната държава и в силния обществен 
морал и може да се подпише под мисълта на Вилхелм Рьопке (Wilhelm Röpke, 
1899—1966), че напълно свободната пазарна икономика, основана на 
конкуренцията „не би могла да се носи свободно в социалния, политически и 
морален вакуум, а трябва да бъде поддържана и закриляна от силна социална, 
политическа и морална рамка. Правосъдието, държавата, традицията и 
моралът, непоклатимите стандарти и ценности [...] са част от тази рамка, досущ 
като икономическата, социалната и фискалната политика, които извън 
пазарната сфера балансират интересите, защитават слабите, обуздават 
крайностите, съкращават разходите, ограничават властта, определят 
правилата на играта и се грижат те да бъдат спазвани"108. 
 Когато се търси същността на европейската идентичност (нали затова 
казваме „в Европа е така”), можем да се опрем на приведената от Антъни Смит 
(Anthony Smith) система от ценности (списък от идентификатори), споделяни в 
различна степен от европейските народи, в които той търси паневропейския 
културен национализъм: „Наследството на римското законодателство, юдео-
християнската етика, ренесансовият хуманизъм и индивидуализъм, 
просвещенският рационализъм и наука, класицизмът и романтизмът в 
изкуството и преди всичко традициите на гражданските права и демокрацията, 
които са се появили в различни времена и на различни места в континента, са 

 
IX Митологичен древногръцки герой, цар на остров Итака. 
X Орфей — митичен древнотракийски музикант, смятан за най-добрия поет и певец на 
древността. 
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създали общо европейско културно наследство и са оформили уникално 
културно пространство, което прекрачва националните граници и обвързва 
различните национални култури посредством общи мотиви и традиции”109.  
 А Пол Валери (Paul Valéry, 1871—1945) нарича европейски онези народи, 
които са претърпели през хилядолетната си история влиянието на Рим — с 
организираната държавна власт, правото и институциите; на Йерусалим — със 
субективния морал, съда над собствената съвест, универсалната 
справедливост; и на Атина — с вкуса към познанието и към рационалната 
аргументация, идеала за хармония, идеята за човека като мярка за всички 
неща. Затова той заключава, че „който се позовава [...] на това тройно 
наследство, може с право да се смята за европеец”110. 
 Стремежът за превръщане на Америка в нова Обетована земя е 
формулиран още през 1630 г. от пастор Джон Уинтроп (John Winthrop, 1588—
1649), който в проповед, произнесена на палубата на кораба „Арабела”, говори 
за необходимостта да се построи Град на хълма, „град навръх планина” (City 
upon a Hill)XI, образцов и чрез примера си осветяващ пътя на другите фар, 
показващ им какво може да бъде истински благочестивото общество111. От тази 
реч води началото си нишката на неистовия до фанатизъм порив Америка да 
стане опора на демокрацията, да бъде фар, притеглящ вредом със светлината 
си „онеправданите, нещастни и страждущи хора”. 
 През последната четвърт на ХVІІІ век се води ожесточен спор между 
федералистите и антифедералистите дали САЩ да се формират като 
общество, базирано върху преследването и отстояването на личните интереси 
(както настояват федералистите) или да се изградят като общност, основана на 
моралното съгласие, близостта и братството между хората (за което се 
застъпват антифедералистите). Връх в този спор вземат федералистите112, 
като техните възгледи са вградени във всеки елемент на американската 
държава и са втъкани във всяка фибра на американското общество. В резултат 
на това се изгражда особен тип пазарна демокрация с нагон за печалба и 
успех. Навярно точно за такава „демократична система на пазара” говори много 
по-късно Лудвиг фон Мизес (Ludwig von Mises, 1881—1973)113. Но тази 
демокрация е особено жизнена, въпреки или поради цената, платена за нея — 
цена, в която са включени и вулгарност, и материализъм, и липса на здрави, 
дълбоки корени, и антиинтелектуализъм114. Такъв е пътят, по който Америка 
поема. Тя ще бъде велика не благодарение на милостта на Съдбата да я 
надари с шепа виждащи в далечината мъже, бележити със своя гений и с 
възвишените си, просветени души, а преди всичко чрез изграждането на 
проспериращо свободно общество, принадлежащо на скромни, редови хора, 
които имат делнични грижи и техните материални представи за щастието, т.е. 
„обикновени хора с техните обикновени интереси за правене на пари и 
преуспяване”115. 
 В идеалния си вид такава демокрация ще отговаря на идеите на Айн 
Ранд (Ayn Rand, 1905—1982) за „свободно, мирно, процъфтяващо, 
доброжелателно, рационално общество”116, където всеки преследва 
рационално личния интерес и така способства максимално за реализирането 
на общите интереси; общество, в което „всяко живо същество е цел на самото 
себе си, а не средство за постигане на целите или благоденствието на другите, 
и поради това, човек трябва да живее за самия себе си, без да жертва себе си 
за другите, нито да жертва другите за себе си”117. В подобно общество 

 
XI „Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина” (Мат. 5:14). 
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физическата сила е изключена от човешките взаимоотношения и именно 
Държавата е средството тя да бъде поставена под властта на обективен 
контрол (под властта на обективно формулирани закони)118. Държавата има 
единственото „присъщо, морално” предназначение — „да защитава правата на 
човека, което означава да го защитава от физическо насилие, да защитава 
неговото право на живот, право на свобода, право на собственост и правото 
му да преследва собственото си щастие”119, т.е. да е като полицай и да 
използва сила „само във връзка със и само срещу тези, които първи прибягват 
до нейното използване”120. Необходимо е действията на Държавата да бъдат 
контролирани, „строго определени, ограничени и поставени в ясно очертана 
рамка”. Държавата не може да проявява никакви приумици и своеволия и 
трябва да бъде „безпристрастен робот, чиято основна движеща сила са 
законите”121. Всичко, което нахвърля тази първостепенна и първопричинна роля 
на Държавата в стопанския и социалния живот на обществото, е като отрова. 
„Някои отрови действат бързо, други — бавно. Държавната намеса в 
икономиката е като бавна отрова. В дългосрочен план тя причинява последици, 
оценявани като бедствени дори от най-запалените й привърженици”122. 
 Разбира се, за разлика от идеалния модел на общество, в което всеки, 
като преследва рационално личния интерес, ще способства максимално за 
реализирането на общите интереси, при практическата му реализация се 
плаща данък на реалните недостатъци и недъзи на човешката същност, когато 
нейният носител човекът гледа на живота като на борба, а основният критерий 
за успеха има преди всичко материални измерения. 
 Обобщавайки, трябва да се признае религиозното, идеологическото и 
прагматическото първенство на Протестантството като един от главните 
източници на политическата и духовната свобода. То, преди всичко то и най-
вече то, „дава религиозна независимост на човека, отнема властта на църквата 
и я предоставя на личността, а концепцията му за вярата и спасението се 
свежда до субективен, личeн въпрос на самия човек, а не на някаква власт, 
заела се да му осигурява онова, което той не може да постигне със собствени 
сили”. В същото време трябва, разбира се, да се отбележи, че пряко следствие 
от Протестантството е това, че „съвременната свобода поставя личността в 
състояние на изолация и безсилие”123. 
 Докато Европа инвестира в социална справедливост и равенство, САЩ 
са принудени непрекъснато да превъзмогват проблемите, породени от 
приемането като аксиоми на изначалната несправедливост при разпределянето 
на способностите сред хората и на поставянето на първо място на личната 
свобода. При такъв подход и такива принципи е неизбежно в обществото да не 
взема своята лепта и социалдарвинизмът, свързван преди всичко с Хърбърт 
Спенсър (Herbert Spencer, 1820—1903). 
 Всъщност, ако в икономическите отношения Хърбърт Спенсър е 
дарвинист, то по отношение на живия свят Чарлз Дарвин (Charles Darwin, 
1809—1882) е спенсърист, доколкото в стремежа си да обясни принципите на 
биологичната еволюция, той заимства от Спенсър концепцията за „Естествения 
подбор” (Suvival of the Fittest), т.е. оцеляване на най-приспособените). Съгласно 
схващанията на Спенсър ще се появи толкова жесток капитализъм, че при него 
„икономически непригодните" буквално ще умират от глад и ще „изчезват" като 
вид124. 
 Хърбърт Спенсър дава много крайна гледна точка върху социалните 
процеси. Той смята, че „моралното оправдание на капитализма е оцеляването 
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на вида, на човешкия род; че онзи, който няма стойност за групата, трябва да 
загине”125; че икономически силните трябва да преследват икономически 
слабите, докато не ги изтребят126; че бедните и обречените са слабаците, чиято 
евтаназия е начинът на природата да подобри видовете; че „отчасти чрез 
отстраняване на тези с най-ниско развитие и отчасти поставяйки останалите 
под непрекъснатата дисциплина на опита, природата осигурява растежа на 
расата, която трябва едновременно и да разбира условията за 
съществуването, и да бъде способна да реагира в съответствие с тях“127, като 
това е само прилагане на идеите на Чарлз Дарвин към човешката раса, така че 
„само тези, които напредват (под натиска на наложената система) [...], 
евентуално оцеляват”128. 
 Въпреки това развитието на САЩ е всмукало в себе си ако не месестата 
част на предлагания от Хърбърт Спенсър плод, то поне неговия аромат. Затова 
в омекотена, донякъде приемлива, форма системата, за която е пледирал 
Спенсър може да бъде различена в самото ядро на американското общество. 
Джон Кенет Гълбрайт (John Kenneth Galbraith, 1908—2006) пише: „Не може да 
не се изрази възхищение пред изчерпателния начин, по който Спенсър и 
социалдарвинизмът служат за защита на системата. Неравенството и 
трудностите се правят социално приемливи. Смекчаването на трудностите се 
представя като вредно за обществото [...]. Вижданията на Спенсър са водеща 
сила за своето време, особено в Съединените щати. Във все още младата 
република е лесно и удобно да се вярва, че тези, които не могат да оцелеят, са 
изключително недостойни хора, позор за расата, които основателно трябва да 
бъдат пожертвани”129. А в Америка според Жак Атали (Jacques Attali): „Тези 
обезсърчаващи явления произтичат от една дълбока културна мутация: култ 
към незабавно задоволяване на желанията, самодоволство, липса на социална 
солидарност”130. Именно затова самият Збигнев Бжежински (Zbigniew Brzezinski) 
горчиво заключава: „Как може обществото ни да представи морална 
алтернатива на света, когато самото то е разядено от себеугодничество, 
сребролюбие и хедонизъм [...]. За нас нравствените ценности сякаш са 
поредният продукт по щандовете на кварталния супермаркет”131. 
 Разбира се това, че САЩ — държава, която едва наскоро достигна 
население от 300 милиона, е успяла да си извоюва благосъстояние и статут на 
единствена суперсила, налагайки се на света едновременно политически 
(установяване на еднополюсен геополитически модел) и икономически 
(установяване на свръхлиберален геоикономически модел), силно 
дискредитира левичарските или сиромахомилските оплаквания по адрес на 
американското общество. Но точно както глобализацията съдържа в себе си 
много силно измерение на американизация, така и развихрилата се след 
2008 г. глобална финансова криза съдържа в себе си много силно измерение на 
американската финансова криза. Така че остава да се види как САЩ ще 
преодолеят тази най-тежка криза за тях самите след годините на Великата 
депресия (1929—1933). 
 Може да се каже обаче, че колкото и най-силната икономика в света да 
тегли мощно напред цялото си общество, колкото и да се смята, че 
„прииждащият прилив повдига всички лодки”, колкото и преуспяващият й елит 
чрез процеждането (trickle down) да прехвърля част от ползите, облагите и 
доходите към по-ниските в материално отношение обществени прослойки (ако 
по-богатите обезпечат ред и чистота в квартала, от нея се ползват и по-
бедните), все пак идеологията на минимално ограничения откъм държавна 
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намеса пазар, т.е. принципът laissez-faire практически винаги поражда сериозни 
системни и структурни дефекти и изтънява (а понякога и раздира) цели части от 
социалната тъкан. Ненапразно Джовани Сартори изрично подчертава, че: 
„Либерализмът е инструмент на демокрацията, демокрацията не е сама по себе 
си носител на либерализма. Формулата на либералната демокрация е 
равенство чрез свобода, посредством свобода, а не свобода посредством 
равенство”132. 
 Ето защо Патрик Кенън (Patrick Kennon) възкликва: „В един laissez-faire 
свят никога не биха били построени пирамидите в Гиза и в Тикал, нито пък биха 
били издигнати катедралите в Париж и в Кьолн. Ако зависеха изцяло от пазара, 
МикеланджелоXII никога не би изрисувал Сикстинската капела, КолумбXIII не би 
отплавал в океана, Теди Рузвелт никога не би прокопал Панамския канал, 
държавни и подкрепяни от държавата магнати никога не биха опасали света с 
железопътни и телеграфни линии. Жълтата треска, маларията и детският 
паралич биха били ендемични болести, а атомната енергия все още не би била 
позната. Човек никога не би стигнал до Северния полюс, да не говорим за 
Луната. Пазарът поощрява скромните амбиции, които носят бързо материално 
удовлетворение и комфорт, но обезсърчава грандиозните мечти, върху които 
се строи цивилизацията. Той се превъплъщава изцяло в Санчо Панса и не 
оставя място за Дон Кихот [...]. Ако древните племена се състояха от пазарно 
ориентирани бизнесмени вместо от самовеличаещи се лидери или от 
претенденти за лидерска позиция, не би било възможно да се натрупа 
достатъчно капитал за изграждането на цивилизация или дори на най-прост 
материален просперитет. Ако по някакъв каприз на съдбата пазарният 
индивидуализъм бе възможен през палеолита, човечеството никога не би 
достигнало неолита. Близко до ума е да се предположи, че в съвършения 
laissez-faire свят човешките същества биха съчетали максимум потребление с 
максимум избор, а бъдещите поколения биха останали с празни ръце”133. 
 В същото време дори Франсис Фукуяма (Francis Fukuyama) е длъжен да 
признае: „Индивидуализмът, крайъгълният камък на съвременните общества, 
започва да избледнява от някогашната горда самостоятелност на свободни 
хора до някаква затворена себичност, при която гонитбата на максимум 
свобода без оглед на задълженията спрямо околните се превръща в 
самоцел”134. А Робърт Низбет (Robert Nisbet, 1913-1996) пише: „Като резултат 
от индивидуализма се появяват огромни, лишени от социални норми маси 
необвързани и несигурни хора, които губят дори способността си за 
самостоятелен живот”135. 
 Робърт Низбет твърди също така, че се нуждаем от нов laissez-faire. Ако 
целта на стария laissez-faire е била „да създаде условия за преуспяване на 
автономните индивиди, условия, в които те ще могат да се освободят от 
сковаващите връзки на рода, класата и общността”, то целта на новия laissez-
faire трябва да бъде „да създаде условия за процъфтяване на автономните 
групи”, защото „либералните ценности на автономността и свободата на 
личния избор са насъщни за истински свободното общество, но ние ще можем 
да ги постигнем и задържим само ако ги поставим в условията, необходими за 
процъфтяването на либералната демокрация — многообразие на културата, 
плурализъм на асоциациите и разделение на властите”136. 

 
XII Микеланджело Буонароти (Michelangelo Buonarroti, 1475—1564). 
XIII Христофор Колумб (Cristoforo Colombo (ит.), Christopher Columbus (англ.), Cristóbal Colón 
(исп.), Christóbäo Colombo (порт.), 1451—1506). 
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 На базата на направения до тук анализ може да се очертаят някои от 
принципните различия между Европа и САЩ, т.е. вътре в Евроатлантическата 
общност: 
 В Европа като нагласи и мислене, като манталитет и политическа култура 
не се толерира прекомерно разслоение в обществото и се приема за разумно 
преразпределянето на значима част от националния ресурс в полза на хората, 
изпаднали и изпадащи на социалното дъно. Условно казано, това води до 
известно хоризонтално „удължаване” и вертикално „сплескване” на т.нар. 
„Средна класа”, които са свързани с частично снижаване на нейното равнище 
на материално благосъстояние и сигурност. Средната класа се разпростира в 
по-обширен диапазон, обхващайки повече обществени слоеве и прослойки, 
като относително е с по-голямата си част под и с по-малката си част над 
чертата, изчислена като среден доход в даденото общество (например средно 
аритметично от материалното състояние и доходите на десетте процента най-
богати и десетте процента най-бедни хора).  
 С други думи, малко повече от Средната класа е „потънала” под и малко 
по-малко от нея е „изплувала” над тази черта на средните доходи. Нека си 
представим плаващо тяло, което с малко по-голямата си част е под водата, а с 
малко по-малката си част е над  водата. Логично е да се предположи, че това 
тяло би могло да плува — стабилно и продължително.  
 За европейския тип общество подобна устойчивост се постига, именно 
защото Средната класа „дава” част от доходите и богатството си на долните 
(„дънните”) прослойки, за да скъси дистанцията си от тях и за да не ги тласка 
към отчаяние и радикални действия. Европа добре е усвоила горчивите 
исторически уроци, че ако в нейните общества настъпят силни разслоения, 
това лесно може да доведе до социални революции и до различни тоталитарни 
и авторитарни „изми” — фашизми, нацизми, комунизми. Средната класа в 
Европа, ако може така да се каже, има доходи, които са частично по-ниски от 
средните за обществото, защото „собственоръчно” доплаща за своята 
сигурност и за стабилността на обществото. 
 В САЩ като нагласи и мислене, като манталитет и политическа култура 
се толерира доста по-голяма степен на социално разслоение и затова се 
осъществява далеч по-малко преразпределение на национален ресурс в полза 
на бедните и обедняващите хора. Условно казано, това води до известно 
вертикално „удължаване” и хоризонтално „сплескване” на т. нар. „Средна 
класа”, свързани с частично повишаване на нейното равнище на материално 
благосъстояние и на сигурност. Средната класа се разпростира в по-ограничен 
диапазон от обществени слоеве и прослойки, като относително е с по-малката 
си част под и с по-голямата си част над споменатата по-горе черта на средния 
доход в съответното общество (спрямо указаната вече средноаритметична 
величина от материалното състояние и доходите на десетте процента най-
богати и десетте процента най-бедни хора).  
 С други думи, малко повече от Средната класа е „изплувала” над и малко 
по-малко от нея е „потънала” под тази черта на средните доходи. Или ако пак 
си представим плаващо тяло, което вече е с малко по-малката си част под 
водата, а с малко по-голямата си част е над водата, то е логично да се очаква, 
че това тяло трудно би могло да плува, да не говорим пък — стабилно и 
продължително. 
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За американското общество такава неустойчивост е възможна, защото 
там Средната класа не е склонна да „дава” (и го прави с голяма неохота) част 
от доходите и богатството си на долните („дънните”) прослойки. Както вече 
коментирах по-горе, причините за подобно „сурово” поведение са закодирани в 
гените на американеца — чрез вярата (Протестантството) и веруюто 
(Либерализмът). Американецът е убеден, че бедният човек в голяма степен сам 
си е виновен за своето състояние, защото всеки е отговорен за своя живот и е 
длъжен да се бори за собствения си успех, без да чака наготово от държавата 
(чието основно задължение е не да преразпределя доходи, а да бди за 
спазването на правилата), както и че хората се раждат с различни способности 
и не могат да бъдат равни, а животът им преминава в непрекъсната 
конкуренция и борба за успех. 
 Това е искал сякаш да поясни Лудвиг фон Мизес, когато пише: „Важно е 
да се разбере, че възможността да се състезаваме за наградите, които 
обществото трябва да разпредели, е социална институция. Тя не може да 
отстрани или да премахне вродените недъзи, с които природата е ощетила 
много хора. Тя не може да промени факта, че мнозина са родени болни или са 
станали инвалиди в по-късен етап на живота си. Биологичните възможности на 
човека строго ограничават полето, в което той може да служи”137. Или както 
много точно е казано, в САЩ „да победиш не е нещо, то е всичко”, а 
„класиралият се на второ място е първият сред загубилите"138. Тъй че Средната 
класа в САЩ, все така според моя условен изказ, има доходи, които частично 
са по-високи от средните за обществото доходи, защото отказва да доплаща 
„от своя джоб” за неудачите на падащите към социалното дъно.  
 Подобно съзнателно и осъзнато поведение се дължи на убеждението й, 
че прекомерният трансфер на публични финанси към социално слабите само 
ще ги демотивира да се борят за своето оцеляване и ще ги превърне в 
паразитни групиXIV. Това, което Средната класа в САЩ смята, че може най-
ефективно да се направи за тези обедняващи и маргинализиращи се 
прослойки, е държавата да създава условия, в които те чрез воля, труд, риск и 
предприемчивост, да получат повече шансове за по-добър живот. 
 Може би подобни обобщения ще се сторят на някого пресилени. Затова е 
наложително да се приведат допълнителни аргументи, които да докажат 
горните тези. Следват още малко разсъждения все по този кръг от проблеми.  
 Нека да вземем координатна система от две оси, като хоризонталната ос 
е Равенство, а вертикалната — Свобода. Нека да ориентираме двете 
съставляващи на Запада — Европа и САЩ — спрямо тези оси. За Европа 
можем да кажем, че е ориентирана повече по оста Равенство и по-малко по 
оста Свобода. Ако я очертаем като някакво множество, то ще бъде подобно на 
разположена хоризонтално („полегнала”) елипса — дълга и тясна. САЩ обаче 
са ориентирани повече по оста Свобода и по-малко по оста Равенство, т.е. на 
картинката тяхното множество ще прилича на разположена вертикално 
(„изправена”) елипса — тясна и висока. 
 Отново от гореспоменатата картинка се вижда, че европейският тип 
общество е като че ли по-устойчиво от американското, но и по-ригидно, по-
малко склонно към промени, към динамика и енергични усилия. Няма как да не 
бъде така поради следните причини: 

• Равенството съдържа в себе си статика, търсене на стабилност, 
стремеж за поддържане на статуквото. То се аргументира с морални, 

 
XIV Не виждаме ли подобни тенденции у нас сред ромите? 
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нравствени, етични и религиозни идеи. Това, което може да навреди на 
обществото, е достигането на такава висока степен на равенство (например 
чрез силно преразпределение на доходите), че по-способните и повече можещи 
хора да бъдат демотивирани да са креативни, търсещи, борещи се и 
предприемчиви, защото колкото и да се напрягат, колкото и да са всеотдайни, 
все едно всички получават горе-долу едно и също и все повече едно и също с 
по-малко способните и по-малко можещите; а независимо че хората са толкова 
различни, всички живеят сравнително еднакво, цари голяма уравновиловка в 
жизнения стандарт на едните и на другите.  
 Затова Джовани Сартори пише, че равенството е „като двуликия Янус и 
затова има уникалното свойство едновременно да се асоциира с еднаквостта и 
със справедливостта” и че когато говорим за справедливост, трябва да 
различаваме социалната справедливост (всички получават приблизително 
еднакви дялове) от индивидуалната справедливост (всеки получава такъв 
дял, какъвто заслужава)139. В този смисъл Европа разглежда равенството като 
справедливост, но разбирана като социална справедливост, докато САЩ 
смятат, че равенството означава еднаквост и  преместват акцента от 
социалната върху индивидуалната справедливост.  
 • Свободата носи със себе си динамика, нестабилност, стремеж към 
промяна. Тя е фокусирана върху собствената значимост на личността и 
отприщва колосални творчески сили. Това, което може да навреди на 
обществото, е достигането на такава висока степен на свобода (например 
всеки в максимална степен да получава това, което е заслужил), при която по-
неспособните и по-малко можещи и с по-скромни способности хора да бъдат 
демотивирани да са креативни, борещи се, търсещи и предприемчиви, защото 
колкото и да се напрягат, колкото и да са всеотдайни, все едно, те получават 
много по-малко и все по-малко, отколкото по-способните и повече можещите, а 
понеже хората са толкова различни, се установява колосална ножица в 
жизнения стандарт на едните и на другите. 
 Не само за пълнота, а и защото се откриват изключително интересни и 
удивителни препратки към мрежовите структури, бих могъл да включа и третата 
координатна ос — Братство140. Тогава ще стане дума за мрежовостта на 
обществата, процесите, структурите, àкторите (actors) и рисковите фактори, но 
това излиза наистина много далеч от целите на този анализ. На тези проблеми 
ще отделя дължимото и полагащо им се място в следваща моя книга. 
 

След като анализирах Първото ниво на Сигурността и отразяващите се 
чрез него и в него съществени (с цялата им условност) различия вътре в 
евроатлантическата общност, мога да премина към следващото, Второ ниво на 
Сигурността — Сигурност на Групата от индивиди. 
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ВТОРА ГЛАВА 
Второ ниво на сигурността: Сигурност на Групата от индивиди 

 
 

О, Изток е Изток и Запад е Запад и вечно 
ще бъде така, 
дордето за Съд над Небе и Земя Бог не 
простре ръка! 
Но няма ни Изток, ни Запад, ни Юг; Граница, 
Род, Баща — 
Застане ли Мъж срещу истински Мъж, даже 
накрай света! 

Ръдиард Киплинг 

 
 Второто ниво на сигурността е Сигурност на Групата от индивиди — 
групова сигурност (group security). 
 Следва веднага да се подчертае, че не всяка група от хора е Група в 
смисъла на теорията за сигурността. За да бъде обект на изследване от гледна 
точка на сигурността, в групата от хора трябва да има вътрешно сцепление, 
консолидация и интегритет, вътрешногрупова лоялност и солидарност, 
породени от наличието на общи ценности, интереси или цели (и/или 
необходимостта те да бъдат отстоявани); необходимо е да съществуват общи 
потребности, нужди или желания, които да бъдат удовлетворявани, а така също 
и общи заплахи, опасности и страхове, на които трябва да се дават отговори, 
т.е. това са все процеси или състояния, свойства или дефицити, които 
позволяват на групата да се обособи и самоидентифицира като някаква 
общност с присъщи характеристики на сложна адаптивна система.  
 Антъни Смит (Anthony D. Smith) твърди: „Членовете на една група са 
еднакви точно в това, по което се отличават от другите, които не принадлежат 
към групата. Членовете се обличат и се хранят по един и същи начин и говорят 
един и същи език, по тези белези те се различават от другите, които не 
принадлежат към групата”141.  
 А видният френски социолог Емил Дюркейм (Émile Durkheim, 1858—1917) 
извежда принципа, че „при цивилизацията напредъкът на изкуствата и 
занаятите е свързан с увеличаване на нещастието и загуба на сигурната среда 
на вярата и принадлежността, в която единствено човек намира подслон от 
аномuята”142. 
 Един от най-мощните сплотяващи групата вътрешни мотиватори е 
Доверието — своеобразно „социално лепило”. Доверието „събира” групата, 
консолидира я, уплътнява я. То позволява да се осъществява в нея вътрешно 
разпределение на ресурси, при което количеството на тези ресурси фактически 
не се променя, но се поражда ново качество — чувството на взаимна 
зависимост и така от непрекъснатите микровзаимодействия се постига 
позитивен макроефект. Франсис Фукуяма (Francis Fukuyama) пише, че 
доверието е като „смазка, правеща по-ефикасно действието на всяка група или 
организация”, че то е „очакването в общността за правилно, честно и 
съпричастно поведение на другите членове, основано на общо споделяни 
норми”143. 

Доверието, метафорично казано, е кръвта, която се движи в жилите на 
групата, протичайки от човек към човек, карайки го не само да се чувства 
привързан и сходен, тъждествен с останалите, но и отговорен за другите и 
групата като цяло. Според друг забележителен социолог, американеца Толкът 
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Парсънс (Talcott Parsons, 1902—1979), основата на доверието е в изкусния 
подбор и подреждане на социалните и институционни роли144, а Киерон О`Хара 
(Kieron O`Hara) счита, че доверието има три основни функции: 
 (1) да сплотява хората (т.е. да им помага да приемат, че „работят за една 
обща цел"); 
 (2) да подпомага сътрудничеството между тях (т.е. „теория на 
рационалния избор”); 
 (3) да намалява сложността (т.е. правене на заключения отвъд наличната 
информация, създаване на обобщени очаквания за поведението и намаляване 
на несигурността)145. 
 След работите на Робърт Пътнам (Robert Putnam), в социологията и в 
социалната психология се отделя особено внимание на т.нар. „обществен” (или 
„общностен”) капитал, който е „качество, което възниква при преобладаващо 
доверие в обществото или в част от него”146. Общественият капитал може да се 
дефинира като „комплекс от неформални ценности или норми, споделени от 
членовете на дадена група, за да се осъществи сътрудничеството между 
тях”147. Освен осъществяването на сътрудничество между членовете на 
групата, редица автори добавят също и даването на отговор на външни 
заплахи, минимизирането на разходите, постигането на общи цели. С други 
думи, общественият капитал е форма на човешкия капитал, различаваща се от 
останалите негови форми „дотолкова, доколкото обикновено се създава и 
предава чрез механизми на културата като религия, традиция или исторически 
обичаи”148. 
 В същото време един от най-мощните външни дразнители, сплотяващи 
групата и „изработващи” спояващо я вещество от страхове и комплекси е 
Врагът — този, който може да посегне или е мислен като способен да посегне 
на групата, на нейните ценности, на смисъла на съществуването й, или се 
явява конкурент по отношение на разпределението на различни материални 
или символни ресурси, които са ограничени или са от такова значение за 
групата, че тя не е съгласна на компромис и не може да си позволи да отстъпи 
дори малка част от тях. 
 Майкъл Бейджънт (Michael Baigent), Ричард Лий (Richard Leigh) и Хенри 
Линкълн (Henry Lincoln) твърдят: „Племенните митове [...] черпят сила и енергия 
от несигурността, от слепотата, от предразсъдъците и от умишленото търсене 
на изкупителна жертва. Тъй като на тях им липсва вътрешно съдържание, 
трябва да бъде измислен някой или нещо, с което да мерят сили — враг, чийто 
образ трябва да е достатъчно раздут, за да може да вмести и поеме бремето 
на всичко, от което човек иска да се отърве и да прехвърли на някой друг. 
Племенните митове отразяват дълбоко вкоренената несигурност на 
вътрешната идентичност. Те градят някаква външна идентичност посредством 
контраста и отрицанието. По тази логика бялото се определя като всичко, което 
не е черно, и обратно. Всичко онова, което врагът, ти не си. И всичко, което 
врагът не е, си ти”149.  
 Както пише Ерих Фром (Erich Fromm, 1900—1980): „В съвременното 
западно общество спойката с групата е преобладаващият начин за борба с 
изолираността. В такова единство личността до голяма степен се изгубва и 
нейната цел е да не се отделя от стадото. Ако съм като всеки друг, ако нямам 
чувства и мисли, които да ме правят различен от останалите, ако се 
приспособявам към общоприетите обичаи, облекло и идеи, аз съм спасен; 
спасен съм от страшното чувство на самота”150. 
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  Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow, 1908—1970) отбелязва: „Човек 
жадyва за отношения с хора въобще, за място в група или семейство и се 
стреми с голяма енергия към тази цел. Постигането й ще има за него по-голямо 
значение от всичко друго на света” 151. 
 А Сьорен Киркегор (Søren Kierkegaard, 1813—1855) смята, че: „Човек по 
природа е създаден като животно. Следователно всички човешки усилия са 
насочени към образуване на едно общо стадо; „да се обединим" и т.н. 
Естествено това става под какви ли не благородно звучащи имена — любов, 
симпатия, ентусиазъм, осъществяване на велик план и други подобни; това е 
обичайното лицемерие на такива негодници като нас. Истината е, че в стадото 
сме свободни от стандарта на индивида и идеала"152.  
 Групата е консолидирана общност, тя се отличава и откроява от 
механичния сбор от индивиди по това, което Освалд Шпенглер (Oswald 
Spengler, 1880—1936) нарича „вътрешното преживяване на „ние”. Той пише: 
„Колкото по-дълбоко е това чувство, толкова по-силна е жизнената сила на 
обединението”153. 
 Както пише, макар и по малко по-различен повод неотдавна починалият 
Самюъл Хънтингтън: „Народите и нациите се опитват да дадат отговор на най-
основния въпрос, пред който може да бъде поставен човешкия род: „Кои сме 
ние?”. И те отговарят на този въпрос по традиционния начин, по който винаги са 
отговаряли човешките същества — като се позовават на нещата, които имат 
най-голямо значение за тях. Хората се самоопределят чрез предци, религия, 
език, история, обичаи и институции. Те се идентифицират с културни групи: 
племена, етнически и религиозни общности, нации и най-мащабно погледнато 
— с цивилизации. [...] Знаем кои сме ние само когато разберем кои не сме и 
често когато знаем против кои сме”154. 
 Аналогично, Мануел Кастелс (Manuel Castells) твърди, че във всеки един 
колективен (общностен) език „първата дума е ние, втората е нас, а третата за 
съжаление е тях”155. Групата се обособява, идентифицира се в очите и 
съзнанието на обществото главно чрез своята идентичност, която пак според 
Мануел Кастелс представлява „процес на конструиране на значение на базата 
на някакъв културен атрибут или сроден набор от културни атрибути, който 
(които) получава(т) приоритет над другите източници на значение”, а според 
Чарлз Тейлър (Charles Taylor)156 идентичността може да се разглежда като 
„разбирането на хората за това кои са те, за техните фундаментални 
определящи ги характеристики като човешки същества” и е силно свързана с 
искането на групата за признаване (recognition) — на групата като такава и на 
нейната идентичност като уникална и достойна за уважение, а не изкривена по 
начин, който прави тази идентичност ограничена, а представата за нея — 
уронваща достойнството на групата. 
 Мануел Кастелс следва неотклонно разбирането, че „от социологическа 
гледна точка всички идентичности са конструирани” и „конструирането на 
идентичностите използва градивни материали от историята, географията, 
биологията, производствените и възпроизводствените институции, 
колективната памет и личните фантазии, апаратите на властта и религиозните 
откровения”, като „индивидите, социалните групи и обществата притежават 
всички тези материали и преподреждат значението им според социалните 
определения и културните проекти, вкоренени в тяхната социална структура и 
пространствено-времева рамка”, а „кой изгражда колективната идентичност и с 
какви цели, до голяма степен определя символното й съдържание и значението 
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й за онези, които се идентифицират с нея или се поставят извън нея”157. При 
все това, групата не само се отграничава от другите чрез своята идентичност 
(пасивна функция на идентичността), но и се самоосъществява, изгражда себе 
си, обединява се за постигането на мисията или предназначението си (активна 
функция на идентичността). Както, в известна степен доста крайно, твърди 
Чарлз Тейлър: „Ние имаме потребност от отношения, за да реализираме, а не 
да определяме себе си”158. 
 Разбира се за всяка група, но също и за всеки индивид „е възможно да 
съществуват множество идентичности. Въпреки това подобен плурализъм е 
източник на стрес и противоречие както в репрезентациите на Аз-а, така и в 
социалното действие”159. Но има една „основна идентичност (т. е. идентичност, 
служеща като рамка на останалите), която се само поддържа във времето и 
пространството”160. За нея Харолд Айзакс (Harold Isaacs, 1910—1986) пише: 
„Функционирането на основната групова идентичност е свързано най-
решително с две ключови съставки от личността и жизнения опит на всеки 
индивид — чувството за принадлежност и степента на самоуважение”161. 
 Груповата идентичност, не е статична, „замръзнала” характеристика, не е 
закостенелост, която не дава на групата да се променя. Тя може да се развива, 
като съчетава качества и норми, дошли от изминали, а много често — от 
отдавна отминали, исторически времена (наследеното) заедно с нови елементи 
и комплекси, отчитащи външни влияния и необходимост от адаптирането й към 
новите условия (придобитото), т.е. съчетава наследеното от хората и 
придобитото от тях. Груповата идентичност, следователно, е „нещо живо и то 
расте, променя се, избуява или увяхва според повишаването или намаляването 
на собствената си жизненост и условията, при които съществува. Тя също 
умира или се вкаменява. Тя изчезва в някакъв друг развиващ се групов 
организъм или се проявява наново в нов съюз от стари елементи, обединени по 
нов начин”162. 
 Изключително важна характеристика на групата от хора е нейната 
култура. Високо цененият на Запад български философ и културолог Цветан 
Тодоров цитира класиците на антропологията Бронислав Малиновски 
(Bronisław Malinowski, 1884—1942) и наскоро отишлия си на достолепната 
възраст от 100 години Клод Леви-Строс (Claude Lévi-Strauss, 1908—2009). За 
Бронислав Малиновски културата е „внушителен апарат [...], позволяващ на 
човека да се справя с конкретните проблеми, които възникват пред него"163. 
Клод Леви-Строс смята, че културата включва „всички поведенчески навици или 
способности, усвоени от човека в качеството му на член на дадено общество”, а 
накрая заключава, че „в този смисъл културата е представата, която 
обществото изгражда само за себе си”164. Ивайло Дичев дефинира „културата” 
в широкия, антропологически, смисъл като „система от кодове за поведение, 
общуване и произвеждане на смисли: приватизираната от индивида или 
групата култура днес наричат идентичност... идентичността се има, не се 
живее”165. Според Димитър Йончев „културата [...], подобно на атмосферата, по-
скоро се диша, отколкото се мисли”166. 
 С други думи, като правило Групата носи в себе си базисни материални и 
духовни ценности, култура, идентичност, памет, език, традиции и обичаи. 
Тяхното опазване и зачитането им са важни аспекти на нейната сигурност. 
Групата е особено чувствителна към тези идентификационни маркери, чрез тях 
тя се отграничава от други групи, с които например е в конкуренция за някакви 
ограничени ресурси и много често a priori смята, че върху тях се посяга отвън и 
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от страна на обществото, мнозинството или от другите групи. В този смисъл се 
говори за своеобразен комплекс на уязвимост на Групата. От своя страна 
мнозинството нерядко се самонатоварва с вина за тази уязвимост и така 
позволява на Групата да експлоатира своя комплекс и да черпи дивиденти от 
него. 
 Дейвид Джонсън (David Johnson) и Франк Джонсън (Frank Johnson) дават 
следното определение за Група: „Групата е от двама или повече индивиди, 
които се намират в непосредствено взаимодействие, като всеки съзнава своята 
и на другите принадлежност към групата и положителната си връзка с тях в 
стремежа им да постигат групови цели"167. 
 Според Карл Дойч (Karl Deutsch, 1912—1992) групата „са събрани заедно 
лица, които са свързани от две неща: (1) те споделят някои важни общи 
характеристики; и (2) те изпълняват (най-малко две лица) взаимозависими 
роли. Това означава, че от една страна, индивидите от тази съвкупност си 
приличат един на друг донякъде, за да бъдат разпознати като членове на една 
група; а от друга страна, те действат по достатъчно различни, но 
взаимозависими начини, така че да бъдат способни да си сътрудничат и да 
действат свързано „като група”168. 
 За всяка една Група от индивиди, в смисъла на настоящия анализ, са в 
сила четирите базисни функции, предложени от Толкът Парсънс (Talcott 
Parsons)169 като присъщи за всяка малка или голяма социална система, а значи 
и за всяка група, организация, общност и общество, която е устойчива и 
способна да оцелява и се развива. Тези четири базисни функции, известни с 
абревиатурата AGILXV, са следните: 
 (1) Адаптация (adaptation) — приспособяване към постоянно 
променящата се среда, извличане от нея на необходимите средства за 
съществуване и приспособяване/привикване към промените в нея; 
 (2) Целепостигане (постигане на целите) (goal attainment) — става дума 
за целите, които групата се опитва да постигне, или членовете на групата 
желаят да постигнат (и в зависимост от които нейното поведение претърпява 
промени извън простите изисквания за запазване на моделите и адаптация); 
 (3) Интеграция (integration) — основно това е обединяване на членовете 
и подгрупите от членове на групата, както и полагане на усилия различните 
дейности да бъдат направени съвместими и да бъдат поддържани като такива, 
както и пораждане и поддържане на очаквания и мотивации на хората, 
съвместими с ролите, които те трябва да изпълняват; 
 (4) Запазване (поддържане) на латентните модели (latent pattern 
maintenance) — тези същностни модели (образци) трябва да бъдат 
възпроизвеждани непрекъснато, така че да бъдат съхранявани. 
 В допълнение, за по-развитите системи, Толкът Парсънс добавя още две 
базисни функции:  
 (5) Целеполагане (поставяне на цели) (goal setting) — докато 
обикновената система просто преследва определени цели, по-развитата 
система има способността да поставя пред себе си цели, т.е. както да внася 
промени в преследването на един обширен репертоар от съществуващи цели 
(като прави промени в избора си кои от съществуващите цели да преследва 
приоритетно), така и да си създава нови цели, към които по-рано никога не се е 
стремяла (като си създава качествено нови цели); 

 
XV A — Adaptation, G — Goal  Attainment, I — Integration, L — Latent Pattern Maintenance. 
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 (6) Способност за обучаване (learning capacity) — способността на 
системата да се „обучава” какво поведение да има и как да отговаря на процеси 
(или събития) в средата по нови (или поне по-различни) начини и с по-голям 
ефект (т.е. носещи й повече удовлетворение или полза)170. 
 Групата може да се организира по различни признаци — етнически, 
религиозен, териториален, социален, професионален, корпоративен, както и по 
някои други особени критерии, като сексуална ориентация, специфични 
възможности (например увреждания) и др. 
 Ако е обособена по етнически или религиозен признак, Групата 
обикновено се нарича малцинство. Такива в България са ромите, както и 
българските граждани с турско етническо самосъзнание, мюсюлманите 
(впрочем, със средствата на политическия и идеологическия, а може би и 
геополитическия инженеринг вече се правят опити у нас за подмяна на 
етническия организационен принцип на тази група с религиозен). 
 Световно известният руски историк, географ и етнолог Лев Гумильов 
(Лев Гумилëв, 1912—1992) твърди: „Несъмнено е едно — извън етноса няма 
нито един човек на Земята. Всеки човек на въпроса: „Кой си ти?” — ще 
отговори: „руснак”, „французин”, „перс”, „масаи” и т.н., без да се замисли и за 
минута. Следователно, етническата принадлежност в съзнанието е всеобщо 
явление. […] Етносът не е аритметична сума от човекоединици, а „система”171. 
Именно системните характеристики на етноса позволяват на Лев Гумильов да 
предложи следното сложно, но показателно с дълбочината си определение за 
етническа цялост: „Динамична система, включваща в себе си не само хората, 
но и елементите на ландшафта, културната традиция и взаимовръзките със 
съседите. В такава система първоначалният заряд от енергия постепенно се 
изразходва, а ентропията постоянно се увеличава. Затова системата трябва 
постоянно да отделя натрупващата се ентропия, обменяйки енергия и ентропия 
с околната среда. Тази обмяна се регулира от управляващите системи, 
използващи запасите от информация, които се предават по наследство. В 
нашия случай ролята на управляващите системи се изпълнява от традицията, 
която взаимодейства както с обществената и така и с природната форма на 
движение на материята. Предаването на опита към потомството се наблюдава 
у повечето топлокръвни животни. Обаче наличието на оръдия за производство, 
реч и писменост отделят човека от останалите млекопитещи, а етносът е 
форма на колективно битие, присъща единствено на човека”172. 
 За етническата общност Антъни Смит привежда шест атрибута: 

(1) колективно собствено име; 
(2) мит за общи прадеди; 
(3) споделени исторически спомени; 
(4) един или повече отличителни елемента на обща култура; 
(5) обвързаност с определено „отечество”; 
(6) чувство за солидарност, обхващащо значителни сегменти от 

населението173. 
 Когато разглежда проблема за религиозните идентичности, Антъни Смит 
смята, че  „те са свързани с групирането на културата и нейните елементи — 
ценности, символи, митове и традиции, по правило кодирани в обичаи и 
ритуали. Следователно те проявяват тенденция да обединяват в общността на 
вярващите всички, които чувстват, че споделят определени символични кодове, 
ценностна система и традиционни вярвания и ритуали, включително и 
представи за някаква надемпирична реалност, колкото и обща да е тя, и белези 
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на специфична организация, била тя и съвсем неуловима”174. Или както сякаш 
продължава мисълта му Харолд Айзакс: „Религията осигурява на членовете на 
всяка такава група здравата спойка на традиционно споделяните вярвания за 
значението на тяхното съществуване”175. 
 Не е трудно да се посочат примери за различни групи — група на 
българите от Западните покрайнини или на живеещите край АЕЦ Козлодуй 
(организирани по териториален признак); група на прослойката свръхбогати 
българи (по имуществен признак), т.е. най-много спечелилите от Прехода, 
когато те осезаемо се опитват чрез олигархичен модел на притежание на 
реалната власт у нас да циментират статуквото и да подкрепят политици и 
партии, обслужващи интересите на статуквото); група на гей общностите (по 
признака сексуална ориентация); група на пилотите от гражданската авиация, 
в чиято безопасност се инвестираха значителни средства след 
11 септември 2001 г. (по професионален признак); група на хората, 
обединени от преследването на някаква икономическа, финансова, пазарна, 
материална или друга меркантилна цел (по корпоративен признак — това се 
включва в предметното поле на фирмената сигурност); и т.н.  

Групите, организирани по корпоративен признак често са отделяни в 
особена категория, притежаваща свойства и особености, които коренно ги 
отличават от другите групи. 
 Светлана Христова различава групиранията, възникнали организирано, 
„породени от нуждата да се постигат утилитарни цели”, наречени 
„организации“, от групиранията, възникнали спонтанно, в отговор на 
„човешката потребност от съпричастност, от споделяне на живот, от 
„съвместност", наречени „общности”176. Струва си обаче да припомним думите 
на Хосе Ортега и Гасет (José Ortega y Gasset, 1883—1955), че „хората не се 
събират просто за да бъдат заедно, а за да вършат нещо заедно"177. 
 Мануел Кастелс намира фундаментална разлика между два типа 
организации: „бюрокрации” — организации, за които възпроизводството на 
тяхната система от средства се превръща в основна организационна цел; и 
„предприятия” — организации, в които целите и тяхната промяна оформят и 
постоянно реорганизират структурата на средствата178. Освен това той 
разграничава допълнително „организациите”, които са насочени към 
постигането на определени цели, от „институциите”, които също са конкретен 
тип организации, но са обезпечени с необходимата власт да изпълняват 
определени задачи в полза на обществото като цяло179. 
 Но стремежът към ясно и категорично отграничаване на „организацията” 
от „общността”, разбирана като всяко (в немалка степен) консолидирано и 
интегрирано, исторически или спонтанно възникнало множество хора, едва ли 
ще позволи да поставим точка в процеса на диференциация и класификация, а 
напротив — този процес може да стане верижен и трудно управляем. 
Достатъчно е да включим в анализа такъв важен параметър като „мащаба”, 
големината на „общността”. Защото е ясно, че както в математиката действа 
Законът на големите числа, в съгласие с който при големите величини логиката 
коренно се променя, така и в големите множества от хора се появяват нови 
явления, свързани с цената (позитивна — „ползи” и негативна — „щети”), която 
тези множества трябва да платят за мащаба.  
 Ненапразно вътре в „общността” (както я разбира Светлана Христова) 
Фердинанд Тьонис (Ferdinand Tönnies, 1855—1936) прокарва разделителна 
линия между gemeinschaft (т.е. „общност”) и gesellschaft („общество”). 
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Gemeinschaft е „гъста мрежа от лични взаимоотношения, основани преди 
всичко на роднинските връзки и на прекия, личен контакт в малката, затворена 
община. В огромното си мнозинство нормите са неписани, а личностите са 
обвързани помежду си чрез мрежа от взаимна зависимост, която засяга всички 
аспекти на живота — от семейството и труда до оскъдните забавления, които 
са имали този вид общества”, докато Gesellschaft е „рамката от закони и други 
формални правила, която характеризира големите, градски, индустриални 
общности. Обществените връзки там са по-формализирани и безлични; 
индивидите не зависят от взаимната си подкрепа в толкова голяма степен и 
следователно имат много по-малко морални задължения помежду си”180. В тази 
връзка Пламен Макариев подчертава: „В общността човек се отнася към другия 
като към цел. Другият представлява интерес сам по себе си — като конкретно, 
уникално човешко същество. Общността е първична по отношение на 
индивида, тя е даденост за него. Отношенията на общност предпоставят 
непосредствения интерес на човека към живота на другия и готовността „да 
сподели неговите радости и мъки”. В обществото пък субектът третира другия 
като средство за постигане на своите цели. В тези отношения се встъпва 
съзнателно, като се изхожда от стремежа към взаимна изгода. Другият е по 
същество анонимен партньор, който е ценен като носител на свойства или 
изпълнител на функции. Отношението към него не е обвързано с неговата 
личност — той е заменим от всеки, който притежава необходимите качества”181. 
 От друга страна, британският културен антрополог Виктор Търнър (Victor 
Turner, 1920—1983) смята, че има два противопоставени и редуващи се типа на 
социални отношения на консолидация:  
 (1) Societas, където моделът на обществото е структурирана, 
диференцирана и често йерархична система на политико-юридически и 
икономически позиции с много видове оценяване, разделящи хората чрез 
термините „повече” и „по-малко”. 
 (2) Communitas, където моделът на обществото е неструктурирана или 
рудиментарно структурирана и сравнително недиференцирана общност, или 
дори комуна от равнопоставени индивиди, които заедно се подчиняват на 
общата власт на ритуалните старейшини. 
 И както пише Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman): „Състоянията на 
societas и communitas са взаимно противоположни потенциално във всеки 
аспект. [...] Ако societas се характеризира от своята хетерогенност, 
неравенство, разпределение по статус, номенклатурна система, то communitas 
е белязана от хомогенност, равенство, липса на разделение по статус, 
анонимност182. 
 Според Димитър Йончев, във Второто ниво на сигурността трябва да се 
разглежда сигурността и на „общностите”, и на „организациите”. Но остава 
усещането, че той прави това със силна вътрешна съпротива, защото „в 
петтомното делене на сигурността няма отделно равнище за общностите и 
отделно равнище за организациите”183. Струва ми се, че особен проблем и 
място за сериозни дилеми тук все пак няма. Разбира се, съществуват различия, 
при това сериозни, между „общностите” и „организациите” по отношение на 
сигурността, но не по-малки различия съществуват по отношение на 
сигурността и при различните „общности”.  
 Самият Димитър Йончев привежда различни класификации на групите: 
 (1) от гледна точка на устойчивостта на групите — постоянни, с 
ограничена продължителност, краткотрайни и инцидентни; 
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 (2) от гледна точка на легитимността на групите — легитимни, 
полулегитимни и нелегитимни; 
 (3) от гледна точка на достъпа до групата — със строго ограничен достъп, 
с ограничен достъп и с неограничен достъп и др. 184. 
 Така че едва ли може дори да се мисли за някакво всеопределящо 
сходство между различните групи по начините и средствата, чрез които те в 
конкретен план и в конкретната среда обезпечават сигурността си. 
 Но нека припомня и използвам принципа на пестеливостта, известен като 
„Бръснач на Окам". Този принцип е наречен на името на английския философ 
схоластик и францискански монах от ХІV век Уилям от Окам (William of Ockham, 
около 1288—1347). Принципът на пестеливостта гласи: „Pluralitas non est 
ponenda sine necessitate” („Не умножавай същностите повече от 
необходимото“), т.е. за да е добра една теория, трябва от нея да се премахнат 
ненужните детайли. А казано другояче: „Способността да се обясни много с 
малко, е само един от критериите, по които съдим за адекватността на 
теориите”185. 
 Ще поясня, че тук не говоря за технологията и организацията, за 
методите и способите при обезпечаването на сигурността на общността или на 
организацията, а за същностното отличие на Групата както от Индивида, така и 
от Държавата, в пространството между които се разполагат всички Групи. А 
вече сред всички Групи „общностите” приличат повече на сбор от индивиди и 
могат да бъдат мислени като супер-Индивид или макро-Индивид, а 
„организациите” са в умален вид и за своите членове нещо като мини-
Държава или микро-Държава. 
 Като използвам условно „микро-Държава” за „организацията”, 
подчертавам съгласието си с Димитър Йончев, че сигурността на 
организациите (както легитимни — държавни или частни, така и нелегитимни — 
например мафията) се базира върху спазването на правила, осъществявано 
чрез принуда (макар че в съвременния мениджмънт има различни теории и 
практики, изоставили прекомерния акцент върху принудата, за сметка например 
на харизмата или мотивацията). Оказването на принуда означава, че 
организациите имат дисциплинираща природа186. 
 Тук Димитър Йончев се базира на книгата „Надзор и наказание. 
Раждането на затвора" на Мишел Фуко (Michel Foucault, 1926—1984). 
Интересното обаче е, че виждането на Фуко за дисциплинарната власт не е 
само като за власт, която се осъществява от горните над долните нива, а по-
скоро като власт, която пронизва всяко ниво на организацията: 
„Дисциплинарната власт се организира и като една множествена, автоматична 
и анонимна власт; защото е вярно, че надзорът почива върху индивидите, 
действието му е действие на мрежа от отношения, които са насочени отгоре 
надолу, но в известна степен и отдолу нагоре, и настрани; тази мрежа „крепи" 
цялото, като го пронизва отвсякъде с прояви на власт, които се опират една на 
друга: надзиратели, които са постоянно надзиравани. [...] Властта в 
йерархизирания надзор на дисциплините не се притежава като вещ, не се 
прехвърля като собственост; тя функционира като машина. И макар че 
пирамидалната й организация предполага „глава", всъщност апаратът като 
цяло е този, който произвежда „власт" и разпределя индивидите в това 
непрекъснато и постоянно поле. […] Дисциплината „задвижва" една власт на 
отношения, която се самоподдържа чрез собствените си механизми. [...] Оттук и 
фактът, че дисциплините използват процедурите на разделяне и 
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вертикализиране, че въвеждат максимално възпиращи отделяния между 
различните елементи от една и съща плоскост, че определят гъсти йерархични 
мрежи, накратко — че на вътре присъщата противникова сила на множеството 
противопоставят способа на непрекъснатата и индивидуализираща 
пирамида”187. 
 Вярно е, че по-често общностите имат неосъзнато, нецеленасочено 
отношение към своята сигурност и тя е стихиен резултат от съществуването и 
дейността на групата. Вярно е, и че по-често организациите имат осъзнато, 
целенасочено отношение към своята сигурност и тя е резултат от осъзнати 
усилия за постигне и поддържане на определено ниво на сигурност188. Но 
подобно разглеждане е твърде обобщаващо и формално, нерядко и 
подвеждащо. Една общност може да полага осъзнати, целенасочени усилия за 
да постигне и поддържа определено ниво на сигурност, а една организация 
може да поражда с неосъзнати и нецеленасочени усилия немалка степен на 
стихийност при обезпечаването на своята сигурност. Въпросът пак опира до 
технология и организация, методи и способи, но не влияе на основния 
критерий, по който се обособява Групата189. 
 Нивото Сигурност на Групата от индивиди запазва своето 
изключително важно значение, независимо от усещането, че светът (особено 
Западният свят) постепенно се превръща в множество от атомизирани и 
преследващи личните си интереси индивиди. Атомизацията снема много от 
моралните отговорности и нравствените задръжки у отделния човек, тя му 
развързва ръцете и му дава правото да си мисли, че неговото Его е неговата 
Пътеводна звезда, неговият Бог, Господар и Слуга. Но ако част от обществото 
успява да се възползва от тази нарастваща свобода, немалко хора осъзнават, 
че „съвременната свобода поставя личността в състояние на изолация и 
безсилие”190. Те се оказват сами и с разкъсани родствени, приятелски и 
социални връзки, заклещени в лабиринта на съществуването, те губят 
ориентири и опори, сигурност и смисъл, люшкат се самотни като останки на 
разбит кораб по вълните на живота и нито религията, нито традиционните 
ценности могат да им послужат за котва, която да ги закрепи на повърхността и 
да им даде поне малко светлинка в тунела, поне някакъв ред в хаоса. Пред тях 
и край тях е агресивната среда, в която те не успяват да се справят. Хората 
чувстват, че не могат да се осъществят, да се реализират, дори да се 
ориентират в една подобна среда, а в същото време „са загубили връзките, 
гарантиращи им сигурността, възниква несъответствие, превръщащо свободата 
в непосилно бреме. Тя придобива ролята на съмнение в един живот, лишен от 
смисъл и насока. Пораждат се устойчиви тенденции към бягство от такъв вид 
свобода, другото име на която е несигурност и към подчинение на някакъв 
авторитет или пък към взаимоотношение с природата, обещаващо изход от не-
сигурността дори срещу загубата на свободата”191. Оказва се, че другото име на 
свободата е не-сигурност и хората бягат от нея, за да осъзнаят, че другото име 
на сигурността е не-свобода. Но и при не-свободата има риск — сигурността да 
се окаже всъщност измамна, да се окаже, че човекът е попаднал под ново 
робство, „различно в сравнение с първичните връзки на зависимост, от които 
въпреки надмощието на авторитетите или на социалната група, личността не 
се е откъснала напълно”. Бягството от свободата не възстановява чувството за 
сигурност на човека, „а само му помага да забрави, че е отделно, 
самостоятелно същество”192.  
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 В романа „Братя Карамазови” на Фьодор Достоевски Великият 
инквизитор казва на Иисус Христос: „Но знай, че днес и именно сега тези хора 
са сигурни повече от всякога, че са напълно свободни, а в същност те самите 
ни поднесоха свободата си и покорно я положиха пред нозете ни. […] Защото 
нищо никога не е било за човека и човешкото общество по-непоносимо от 
свободата! [...] Те ще ни се дивят и ще ни смятат за богове, задето сме ги 
оглавили и сме се съгласили да понасяме свободата и да господствуваме над 
тях — така ужасно ще им стане накрая да бъдат свободни! […] Няма по-
неспирна и по-мъчителна грижа за човека от тази — като остане свободен, да 
намери по-скоро онзи, пред когото да се прекланя. [...] Казвам Ти, човек няма 
по-мъчителна грижа от тази, да намери някой, на когото да предаде час по-
скоро тази дарена свобода, с която това нещастно същество се ражда. […] 
Защото тайната на човешкото битие не е само да се живее, а за какво да се 
живее. Без да си представя ясно за какво живее, човек няма да се съгласи да 
живее и по-скоро ще се самоизтреби, отколкото да остане на земята, ако ще 
наоколо му да е само хлябове”193. 
 И както винаги в хилядолетната история на човечеството във времена на 
безредие, смут или непоносимост, идва острата необходимост от съ-биране, 
съ-дружие, съ-вместност, съ-единяване, съ-юзяване, съ-съществуване, съ-
страдание, съ-причастие, съ-гласие, т.е. от прислоняване на завет под крилото 
на някоя общност от близки по някакъв критерий или признак хора. Тогава 
„хората се съпротивляват на процесите на индивидуализация и социална 
атомизация и са склонни да се обединяват в общностни организации, които с 
течение на времето пораждат чувства на принадлежност и в крайна сметка в 
много случаи общностна, културна идентичност”194. Наистина, как иначе 
човекът може да понесе тази несигурност, която е присъща на човешкото 
съществуване? Освен да пусне корени в групата по такъв начин, че чувството 
му за идентичност да се гарантира от членството в групата, независимо дали 
става дума за семейството, клана, нацията, класата. Докато процесът на инди-
видуализиране не е достигнал до стадия, където индивидът се разделя с тези 
първични връзки, той все още е „ние" и докато групата функционира, той е 
сигурен за своята собствена идентичност, като членува в нея195. 
 Както можем да прочетем в излязлата неотдавна у нас книга на Ал Гор 
(Al Gore, вицепрезидент на САЩ в периода 1993—2001 г.) „Атака срещу 
разума”, „невроните в частта на мозъка преден цингулум, получаваща големи 
количества информация от амигдалата, се възбуждат, когато убодете 
пациента, за да му причините болка. Тези клетки „болковъзприемащи” 
неврони”, за които се предполага, че предупреждават организма в случай на 
евентуална опасност и така се стига до избягване на риска. Но според 
изследвания на група учени в Торонто, при хората някои от тези клетки 
реагират не само ако самият пациент е убоден с игла, но и когато той гледа как 
иглата убожда друг пациент. Тези клетки (или „огледални неврони”) не 
разграничават собственото „аз” от другите, а това доказва, че съпричастието и 
съчувствието са „заложени” в човешкия мозък196. 
 Затова наистина в групата, към която „в най-дълбокия и най-буквален 
смисъл” индивидът принадлежи, „той не е сам, а именно от това всички 
човешки същества, с много малки изключения, най-много се боят... Това е 
идентификация, която той може да иска да скрие, да изостави или промени, но 
никой не може да му я отнеме”197. Една от най-острите потребности на човека, 
не отстъпваща от всеобземащата сила на физиологическите потребности е „по-
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требността му да се свърже с външния свят, да избяга от самотата. Чувството 
на самота и изолация води до психическа деградация, също както физическият 
глад причинява смърт. […] Религията и национализмът, разните обичаи и 
вярвания, колкото абсурдни и деградиращи да са те, щом свързват личността с 
другите хора, са спасение от най-големия ужас за човека — изолацията”198. 
 В своята петстепенна йерархия на потребностите на Абрахам Маслоу 
поставя на трето място, след физиологичните потребности и потребностите от 
сигурност, потребностите от принадлежност и любов. Той пише: „Дo голяма 
степен сме забравили нашите дълбоки животински склонности да правим 
стадо, да се струпваме, да се присъединяваме, да принадлежим. […] За да 
просъществува и за да е здраво, всяко добро общество трябва по един или 
друг начин да задоволява тази потребност”199.  
 Има, разбира се, и други гледни точки, например тезата на основателя на 
аналитичната психология Карл Юнг (Carl Jung, 1875—1961): „Абсурдно е да се 
каже, че човек живее, за да го има обществото. „Общество" не е нищо повече 
от концепцията за симбиозата на група човешки същества. А една концепция не 
може да е носител на живот. Единственият и естественият носител на живота е 
индивидът и това е валидно за цялата природа”200. 
 И все пак, колко прав е Робърт Низбет, когато пише, че стремежът към 
общност „до голяма степен е вечен и универсален“ и не може да бъде 
пренебрегнат, защото произтича от една от най-властните нужди на човешката 
природа — нуждата от ясно чувство за културна цел, от принадлежност към 
нещо по-голямо, от статус и приемственост“201. Той смята, че днес този 
„тревожен интерес към общността“ е „отражение на дълбокото разстройство в 
основните асоциативни сфери на обществото — разстройство, което до голяма 
степен се дължи на структурата на западната политическа Държава“202. 
 Проблемът е в това, че за себеоценка на своя статус и за съизмерване 
на своята социална принадлежност, човекът до съвременната епоха е имал на 
разположение ясния ориентир на сечението от групи (семейството, църквата, 
малката община, а аз бих добавил съседите и приятелите, задругата и 
гилдията), в които са се разтваряли битието и съзнанието му, към които той е 
принадлежал, които са регулирали живота му и са се разполагали между него, 
отделния индивид, и цялото общество. Човекът е възприемал себе си и е 
мислил за себе си оглеждайки се в огледалото на хората от групите, към които 
е принадлежал. Те са му вграждали в съзнанието обичаите и традициите, 
внушавали са ценностите „труд, любов, набожност и преданост към свободата 
и реда“ като неизменни. Те са асоциативната сфера, от която главно векове 
наред индивидът „черпи разбирането си за външния свят и чувството за своето 
място в него. Конкретните му чувства за статус и роля, защитеност и свобода, 
начинът, по който разграничава добро и зло, ред и безредие, вина и невинност, 
възникват и до голяма степен се формират от отношенията му на това 
първично асоцииращо ниво“203. 
 Сега вече тези групи — семейството, църквата и общината, тези 
традиционни асоциации, основани на родството, вярата или общността, които 
са „осъществявали на практика задължителната връзка с икономическия и 
политическия ред“204 (а следователно и тяхното сечение), са размити, 
разхлабени, дори разрушени, тяхното значение и роля са отслабени и 
ерозирани. Хората няма къде да се подслонят, къде да заситят своя вечен 
стремеж към общност. Всъщност какво им предлага капитализмът, освен че се 
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стреми да ги обедини в безличностната рационална структура на свободния 
пазар, в която основна движеща сила става личната печалба205. 
 Премахването или отслабването на традиционните форми на 
сдружаване и принадлежност на индивида към тях трябва да бъде заменено с 
нови, по-модерни, но също така интегриращи усилията за постигане на 
определени цели общности. Това е много по-лесно в САЩ, където хората, както 
посочих, са в една наистина силна степен „развързани”, освободени от 
сковаващите възли на йерархичните, пронизани от статута на произхода и 
статуса на богатството, докато за Европа това е по-трудно, поради 
дълговековните традиции на строго централизирани политически (държавата) и 
религиозни структури (католическата църква)206. Става дума за възникването на 
нови форми на общност чрез процеси на доброволна самоорганизация в 
обществото, което ние наричаме в известна степен неточно — създаване на 
структури на гражданското общество. Неточно, защото така фокусът се насочва 
към легитимните (регистрираните) организации с идеална цел. Докато освен 
тях съществуват и други форми на самоорганизация, много спонтанни и 
неформални, които могат да бъдат достатъчно дълготрайни и устойчиви. 
 Тук, впрочем, опираме до много по-важен и принципен проблем. Една от 
драмите на Запада, а може би по-скоро на Европа, се дължи на тоталната 
асиметрия при възприемането на ценностите между Западна и Източна Европа 
след падането на Берлинската стена.  
 Източна Европа възприе всички норми и практики от Западна Европа — и 
добрите, и лошите. И като правило го направи безкритично. А Западна Европа 
не взе нищо от Източна Европа (и това също е част от нейната криза), сякаш 
при нас, не е имало добри образци на съвместно живеене, не е имало 
щастливи, целеустремени, почтени и креативни хора, а всичко е било лошо и 
всички сме били лоши. Ако Западна Европа е толкова социална, то е и защото 
със социалните си мерки (погрешно е да се отричат социалните мрежи при 
социализма) ние (Източна Европа) бяхме неин коректив по време на Студената 
война. 
 Обществата от Източна Европа имат какво да дадат на Европа — модели 
на човешки отношения, на комуникации и взаимодействия в общности на 
локално равнище, на социални контакти, на родови и съседски връзки, на 
състрадателно и солидарно отношение между поколенията; на битова, братска 
и приятелска взаимопомощ; реализирането на малки и изпълними стъпки, 
преследването на общи и задружни цели. С други думи, в общата криза на 
културата е нужна култура на кризата, изразяваща се в това число и в 
конструирането на модели на поведение и в създаването на неформални 
общности, които да се разполагат между Индивида (чието социално и 
функционално значение в тоталитарното общество бе нищожно) и Държавата 
(която обхващаше всички сфери на живота и проникваше във всички негови 
фибри). Ние като държава имаме образци ако не на глобално ниво, то на живот 
в малки общности, на кризисна самоорганизация и безкористна подкрепа. 
 В политическо отношение на много от групите от индивиди се гледа с 
повишен интерес, защото като правило те имат единно политическо поведение, 
действат, мислят и гласуват единно. Така че ако спечелиш на своя страна 
групата, печелиш всички гласове на хората в нея. Това се видя при първата 
изборна победа на Бил Клинтън, когато той „придърпа” към себе си гей 
гласовете, след като в острия дебат тогава по въпроса дали гейовете да служат 
във въоръжените сили, той зае много по-мека позиция по въпроса, отколкото 
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Джордж Буш-баща (George Bush-Senior, президент на САЩ в периода 1989—
1993 г.), предлагайки една твърде печеливша, както се оказа, формула на 
принципа „Don’t Ask, Don’t Tell” („Не питай, не казвай”), т.е. по отношение на 
сексуалната ориентация на военнослужещия, от една страна, такъв въпрос не 
му се задава, а от друга, той не е задължен сам да я декларира. 
 Ние сме наясно с единното политическо поведение на електората на 
ДПС. Докосвайки вътрешни за тази група и то основно ирационални страхове и 
пориви за самоидентификация у т.нар. „български турци”, тази партия владее 
непропорционално голям пакет политически акции, които й позволяваха години 
наред неизменно да участва в управлението на страната, без да бъде 
„наказвана” по законите на демокрацията за грешките на своето управление и 
без да е допуснала до ден днешен, вече 20 години, в групата на своя електорат 
реална конкуренция (пазар) на идеи и личности. Което е вина не толкова на 
тази партия, колкото на останалите партии и на избирателната система у нас.  
 Сякаш за политически морал и избирателна система като българските 
днес, знаменитият британски философ Карл Попър (Karl Popper, 1902—1994) 
твърди, че при пропорционална избирателна система може да има „кардинални 
последици върху кардиналния въпрос как да се освободим от едно 
правителство чрез гласуване против него”, защото „при пропорционално 
представителство дори в случая на управляваща партия с абсолютно 
мнозинство и отхвърлена от мнозинството на недоволните граждани, 
правителството може да не бъде отстранено. То по-скоро ще потърси най-
малката достатъчно силна партия, за да продължи да управлява с нейна 
помощ”. Това нарушава базисно преимущество на демокрацията — 
управляващите да бъдат „наказвани” на изборите за техните провали и да 
отстъпват властта. Нещо повече, при пропорционалното представителство 
„малките партии могат да упражняват непропорционално голямо — и често 
решаващо — въздействие и върху формирането на правителство, и върху 
неговата оставка и по този начин върху всички негови решения. […] Това 
означава разлагане на отговорността. [...] Всичко това много нарушава идеята, 
която лежи в корена на пропорционалното представителство, че въздействието 
на която и да е партия трябва да съответства на броя на гласовете, които може 
да събере”207. 
 Както подчертах и аз по-горе, за групите от индивиди (и по-специално за 
общностите, за разлика от организациите) е от особено значение 
съхраняването на идентичността. А идентичността и нейното запазване са 
пряко свързани с понятието, въведено от т.нар. „Копенхагенска школа” и най-
вече от Бари Бузан и Оле Уевер, „социетална сигурност”, която може да бъде 
разбирана и като „идентичностна сигурност”. Според Бузан и Уевер 
социетална несигурност е налице, когато общностите от хора разглеждат 
дадено състояние или развитие като заплаха за съществуването им като 
общност208.  
 Самюел Хънтингтън също анализира отличията между националната и 
социеталната сигурност. Националната сигурност включва защита на 
независимостта, суверенитета и територията на държавата от военни 
нападения и от политическото господство на друга държава, с други думи, тя е 
концентрирана върху политическия контрол и е свързана главно със 
суверенитета. Социеталната сигурност, от своя страна, в разбирането за нея 
на учените от Копенхагенската школа, включва „способността на дадено 
общество да запази същностния си характер в променящи се условия и при 
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възможни и действителни заплахи". С други думи, социеталната сигурност е 
свързана с „устойчивостта в рамките на приемливи условия за еволюция на 
традиционните модели на език, култура, сдружаване, религиозна и национална 
идентичност и обичаи", а това означава, че тя „се отнася най-вече до 
идентичността, до способността на даден народ да поддържа своята култура, 
своите институции и начина си на живот”209. 
 Анализът на социеталната сигурност, в този смисъл, е „анализ на 
сигурността в полето на културната идентичност"210. Следователно, 
социеталната сигурност се отнася до ситуации, при които обществата 
възприемат заплахите в термините на идентичността211. Ето защо общества, 
които не споделят обща идентичност, не разглеждат социеталното измерение 
като същностна съставляваща на тяхната сигурност212. И обратно, ако нацията 
е дефинирана чрез своята идентичност (етнос, религия, език, кръвна връзка, 
култура), за нея е приложимо изследването на социеталната сигурност, 
доколкото лесно се конструира общност „ние”, която може да се чувства 
застрашена именно като общност. Но ако нацията е дефинирана в политически 
категории (граждани, живеещи на обща територия и споделящи обща лоялност 
към държавата), тогава подобен подход може да се окаже непродуктивен213. 
 Социеталната сигурност не бива да се бърка със социалната сигурност, 
още повече да се слага знак на равенство помежду им. За разлика от 
социеталната сигурност, която е свързана с общностите и тяхната идентичност, 
социалната сигурност е свързана с индивидите и има икономически 
измерения214, т.е. това наистина и на практика са две различни категории215. 
 Когато се говори за групи, за общности от хора и за различни обществени 
прослойки, трябва да се подчертае изрично, че към тях като краен вариант се 
причислява и самото общество — най-голямата група от индивиди в рамките 
на държавата. Това е важно да се разбере, затова ще го кажа още веднъж — 
обществото е най-голямата група от хора, организирани или спонтанно 
възникнали в неговите рамки. Важно е да се разбере и защото така ще 
отделим, както ще видим малко по-нататък, и сигурността на Обществото в 
една Държава от сигурността на самата Държава. Или както пояснява Джовани 
Сартори: „Общество (society) идва от латинското sociиs — спътник, съратник. 
Ето защо  може да се каже, че докато обществото „свързва” хората, държавата 
„стои над тях”216. 
 Картината се усложнява съществено, когато някои общности от индивиди 
са разположени на територията на повече от една държава (руснаците), а 
някои си нямат държава майка (кюрдите). Но дори държавните и 
идентичностите (например етническите) граници да съвпадат поне 
относително, и дори Държавата и Обществото да се състоят от „един и същ 
народ”, става дума за две различни понятия с техните маркерни 
характеристики. А когато държавата и обществото са „референтни обекти по 
отношение на сигурността, те генерират два различни типа логика”217. Тези два 
различни типа логика или по-скоро два различни логически конструкти изискват 
и различни подходи при тяхното изучаване. 
 Сигурността на Държавата е свързана с много по-консервативни, 
обективни, абсолютни, устойчиви, дори ставащи отчасти архаични категории и 
приоритети (като суверенитет, независимост, граници, териториална цялост и 
др.). А сигурността на Обществото е базирана на далеч по-субективни, 
относителни, променливи, по-гъвкави понятия (от рода на идентичност, 
безопасност, жизнен стандарт, просперитет и др.). Схващанията за 
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потребността от сигурност на Държавата и Обществото могат и да се 
разминават. „За държавата оцеляването — това е съхраняването на 
суверенитета, а за народа (т.е. за обществото) оцеляването — това е 
съхраняването на идентичността” [курсивът мой — Н.Сл.]218.  
 Обществото като всяка общност от индивиди е лесно податливо на 
манипулациии и страхове, то се подвежда по идеологии, обещания и харизми и 
би могло да разбира своята сигурност по начин, който ерозира сигурността на 
собствената му Държава. Нима германският народ — организиран, с развита 
култура, отворен към новите технологии и открит към модерните социални 
науки и практики, — не вървеше като хипнотизиран след Хитлер (Adolf Hitler, 
1889—1945)?  
 Обратното също е вярно — Държавата, със своята неизменност на 
потребностите си от сигурност може да изкривява разбиранията на Обществото 
и да го натоварва с разходи в сигурността, които на практика не произвеждат 
сигурност. Нима не са спорни като приоритети и обем разходите на държавата 
ни в т.нар. „твърди” аспекти на сигурността, в частност военният бюджет и 
купуването на кораби, самолети и хеликоптери? При условие че най-успешните 
европейски примери — Ирландия, Словения, Финландия — доказват, че страна 
като нашата би трябвало да преориентира разбирането си за политиката за 
сигурност към „меките” аспекти на сигурността, което ще рече инвестиции в 
качеството на човешкия потенциал и качеството на живота, образованието, 
науката, новите технологии, здравеопазването, социалната политика, 
екологията и устойчивото развитие! 
 Поставянето на акцента върху групата, върху общността, не игнорира 
интересите на най-голямата общност в държавата, т.е. на обществото. Не 
само сигурността на обществото е функция на сигурността на групите в него, но 
и сигурността на групите в едно общество е безспорна функция от сигурността 
на самото общество. За да се консолидира, обособи и съхранява една група 
като общност, неотменимото демократично право на самоорганизация за 
защита на индивидуални и групови интереси не бива да носи в себе си 
дезинтеграционен за държавата и обществото потенциал. 
 Не само от мнозинството се изисква да бъде толерантно, да щади 
чувствата и достойнството на малцинствата, а и от малцинствата се изисква да 
работят за единството, суверенитета и териториалната цялост на страната. 
Малцинствата не могат да черпят допълнителни права от малцинствения си 
статут, нито да рекетират мнозинството, нито да превръщат модела на тяхното 
сътрудничество на подобие на свещена крава. Този модел се развива заедно с 
демократичните процеси и трябва да следва техния ход, а не да си остава 
замразен и закостенял. 
  
 В международните отношения посоките на компаса означават, както 
следва: „Север” — богатите държави, „Юг” — бедните държави, „Запад” — 
демократичните държави и „Изток” — недемократичните държави. Така че има 
едно добре познато разделение „Запад”—„Изток” между демократичните и 
недемократичните държави и политически режими. 
 Има обаче и друго разделение. Редица автори определят Западните 
общества като индивидуалистични (Карл Юнг нарича съществения за Запада 
проблем „индивидуализация”, което може да се поясни като „свободна воля — 
отговорността на всеки индивид не да се подчинява, а да преценява и да взима 
решения”219), а Източните общества — като „колективистични”. От тази 
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гледна точка разделението „Запад”—„Изток” придобива качествено нови 
измерения, които също са свързани със сигурността.  
 Второто ниво на сигурността може да бъде разглеждано като 
изключително вълнуващ и интересен наратив за различията и разделителните 
линии, които минават между Запада и Изтока, именно в смисъла на 
индивидуалистичните и колективистичните общества. В тази посока, 
разкриваща удивителни страни на човешката еволюция и на еволюцията на 
човечеството, ще хвърля поглед сега с вълнението и любопитството на 
изследователя, но с известна горчивина за неизбежната ограниченост и 
вероятно — оспоримост на резултатите от моите усилия (поради спиращата 
дъха безднаXVI на историческото Време и ограничаващото амбициите 
неизбродимо Пространство на познанието — Време и Пространство, чието 
осмисляне е по силите само на шепи енциклопедично знаещи, мислещи и 
можещи личности от мащаба, да речем, на Арнолд Тойнби (Arnold Toynbee, 
1889—1975) или на споменатия вече Лев Гумильов. 
 Преди обаче да се опитам да систематизирам различията между 
индивидуалистичните общества на Запада и колективистичните общества на 
Изтока, аз ще си позволя да надникна за малко в едни времена и в едни 
пространства, далеч преди днешната наша човешка цивилизация или по-скоро 
преди днешната човешка общност от различни цивилизации. Ще направя това 
главно поради две причини: 
 Първо, защото при всичките им сложни и противоречиви различия, 
Западът и Изтокът имат общи корени. И тези корени вероятно водят началото 
си от една предходна Ноосфера (т.е. антропосфера плюс биосфера), която 
можем за целите на нашия анализ да наречем Цивилизация. 
 Тук ще поясня само накратко, че в древността с „ноосфера”XVII са 
наричали магнитната сфера на Земята или сферата на Разума на планетата. 
Но най-вече след философските и човеколюбиви идеи на руския 
естествоизпитател и мислител Владимир Вернадски (Влади́мир Верна́дский, 
1863—1945) под „ноосфера” се разбира сферата на взаимодействие между 
обществото и природата, в пределите на която разумната човешка дейност 
става определящият фактор за развитието. Както пише Вернадски: „В 
биосферата съществува велика геологическа, а може би космическа сила, 
планетарното действие на която обикновено не се взема под внимание в 
представите за космоса. [...] Тази сила е разумът на човека, устремената и 
организирана негова воля като обществено същество”220. 
 Какво се е случило с тази предишна Цивилизация, защо е загинала и как 
част от нейните могъщи знания са стигнали до нашата Човешка цивилизация? 
Защо тези знания са получили в немалка степен различни, а понякога 
взаимноизключващи се и трудно съвместими посоки на развитие — Западна 
(индивидуалистична) и Източна (колективистична)? Това са все въпроси, чиито 
отговори могат да спомогнат да си изясним какви са днес Западът и Изтокът и 
как те да комуникират с максимална достоверност и разбираемост на 
интерпретациите на цивилизационните им кодове. А още по-важното — как да 
обединят усилията си в оцеляването на Човечеството пред лицето на толкова 
сериозни рискове и предизвикателства. 
 И второ, едно от всеобщо известните и утвърдили се в науката и в 
масовото съзнание названия на предишната цивилизация е Атлантическа (от 

 
XVI „Бездна” произтича от „без дна”, т.е. „без дъно”. 
XVII „Ноосфера” произтича от гръцките думи „ноо” — „разум” и „сфера” — „кълбо”. 
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Атлантида). Това ми позволява да направя аналогията с днешната 
Атлантическа (т.е. Северноатлантическата) цивилизацияXVIII.  
 Предишната Атлантическа цивилизация (с уговорката — ако е 
съществувала) е имала водеща роля (т.е. „господстваща” или „лидираща” — 
така, както вижда тези роли днес по отношение на САЩ Збигнев Бжежински221) 
в тогавашния свят, но после е изчезнала, допуснала е да бъде погубена, 
станала е жертва на обстоятелства, към които по всяка вероятност е била 
причастна.  
 Възниква въпросът дали сегашната Атлантическа цивилизация която има 
водеща (всеки от нас може да избере дали да я нарече „господстваща” или 
„лидираща”) роля в днешния свят, няма да допусне стратегически грешки от 
такъв мащаб и с такива последствия за нея, че да се оттегли от голямата 
(геополитическата) сцена, да стане жертва на обстоятелства, към които тя е 
съпричастна... 
 
 Ще започна своята екскурзия далеч назад във времето, с пояснението, 
че напоследък и у нас излизат немалко книги, посветени на предходната (не 
само хипотетична?) цивилизация („Лемурия”, „Атлантида”), която достигнала 
високи върхове на своето развитие и после изчезнала завинаги във водите на 
всемирния Потоп222. Нека не звучи прекалено несериозно или неразумно, но на 
базата на множеството монографии, посветени на Лемурия и 
Атлантида223,224,225,226,227, би било интересно в друго изследване да се проведе 
анализ на схващанията за сигурността и по-общо — за стратегическото 
мислене и планиране на народите от тази предходна цивилизация. 
 За Атлантида като континент, който най-вероятно е съществувал, 
споменава дори големият германски писател Томас Ман (Thomas Mann, 1875—
1955) в първата част от своята знаменита тетралогия „Йосиф и неговите братя”. 
Той пише за „континента, чийто силует неясно се мержелее като едва видима 
предпланина, като едва видима кулиса сред мъглата на далечното минало”228. 
Според него гибелта на Атлантида не може да е била причинена от големия 
потоп, а тя също „трябва да е била повторение, само ново наставане на нещо, 
случило се през най-дълбоката древност, само ужасно опресняване на 
страховития спомен; истинското начало на тази история трябва да бъде 
отнесено към онова неизчислимо далечно време, когато островът, наречен 
Лемурия, който от своя страна е бил само остатък от древния континент 
Гондвана, е изчезнал безследно във вълните на Индийския океан”229. 
 Когато говорим за тези поръсени с митологичен прах истории, трябва да 
бъдем много внимателни, защото рискуваме да попаднем сред заклеймената 
от Мирча Елиаде група хора, която „се опитва да задоволи законното си 
любопитство, като чете много лоши книги за тайните на Пирамидите, за 
чудесата на йогизма, за „големите разкрития" или за Атлантида накратко, 
интересува се от отвратителната литература на дилетантите, на 
неоспиритуалистите или на псевдоокултистите”230. 
 И в същото време, ето как, на базата на своите геоложки и механични 
проучвания, самият Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 1452—1519) описва 
потопа: „Надигналите се реки преливат и потапят всички околни земи заедно с 
населението. Скупчени по върховете могат да се видят какви ли не подплашени 

 
XVIII С уточнението, че е добре когато говорим за предходната Атлантическа цивилизация, да 
поставим в кавички „Атлантическа”, а когато говорим за сегашната Атлантическа цивилизация, 
бихме могли да поставим в кавички „цивилизация”. 
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твари и домашни животни в компанията на мъже и жени, потърсили там 
спасение с децата си. Бурните води, удавили полята, са покрити с маси, 
дървени табли на легла, лодки и всякакви средства, измислени от немай къде и 
от страха пред смъртта; по тях се крепят мъже, жени с деца сред вайкания и 
стенания на ужас пред урагана, шибащ вълните, които подмятат трупове на 
удавени. Всичко, що можеше да се държи на водата, бе покрито с различни 
сдобрени животни, скупчени на уплашени групи: вълци, лисици, змии, 
всевъзможни твари. [...] Ах, колко стенания! Колко обърнати кораби, цели или 
на парчета, захлупили хора, които се борят с отчаяни жестове и движения, 
известяващи ужасяваща смърт”231. 

За Атлантида разказва Платон в диалозите „Тимей” и „Критий”. Преди 
около 11 600 години (считано от наше време) „имало земетресения и потопи с 
невероятна сила и за един-единствен ужасен ден и една нощ [...] островът на 
Атлантида […] бил погълнат от морето и изчезнал”232.  
 В редица книги видни антрополози, етнолози и културолози проследяват 
митовете, легендите, сказанията и сагите на множество народи и народностни 
групи и практически неизменно откриват в тях дълбоко врязали се в 
общностната памет спомени от Големия потоп (или Големите потопи) — вж. 
например блестящото изследване на Джеймс Фрейзър (James Frazer, 1854—
1941) „Златната клонка”233, прекрасната четирилогия на Джоузеф Камбъл 
(Joseph Campbell, 1904—1987) „Маските на Бога”234 или удивителната книга на 
Иван Венедиков (1916—1997) „Раждането на боговете”235. 
 За Потопа се разказва в Библията, в първата глава на Стария завет. 
Потопът е наказанието, което Господ праща, за да изтреби хората заради 
техния голям разврат и за това, че всичките им сърдечни мисли и помисли са 
зло във всяко време. Господ казва на НойXIX: „Аз ще направя на земята потоп от 
вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа; всичко, 
що е на земята, ще се лиши от живот”. И наистина, Божието възмездие не 
закъснява: „Валя дъжд на земята четийрсет дена и четийрсет нощи” и „се лиши 
от живот всяка плът, която се движи по земята: и птици, и добитък, и зверове, и 
всички гадове, които пълзят по земята, и всички човеци”, „всичко по сушата, що 
имаше дихание за живот в ноздрите си, умря”, „изтреби се всичко, що 
съществуваше по лицето (на цялата) земя; от човек до скот, гадове и птици 
небесни — всичко биде изтребено от земята; остана само Ной, и каквото беше 
с него в ковчега”, „а водата се издигаше над земята сто и петдесет дена”XX. 
 Също така за Потопа и отново като наказание, което боговете изпращат 
към хората, заради това, че не изпълняват задълженията си към тях, се говори 
в шумерския епос за ГилгамешXXI: „Стреснаха се боговете от потопа. / 
Надигнаха се. Отидоха в небето на АнуXXII. / Пред него се проснаха, като псета 

 
XIX Ной — патриарх, избран от Господ (Бог) по време на потопа да спаси себе си, близките си, 
човечеството и животинския свят чрез Ноевия ковчег. 
XX Бит. 6:5, 17; 7:12, 21-24. 
XXI Гилгамеш е шумерски и акадски митологичен герой, цар, син на бог. „Епосът за Гилгамеш” е 
едно от най-древните запазили се литературни творения на човечеството. Написан е от 
неизвестен вавилонски автор около 1800—1700 г. пр.Хр. Книгата е открита през 1839 г. сред 
останките от Ниневия, древната столица на Асирийската империя, от Остин Хенри  Лейърд 
(Austen Henry Layard, 1817—1894), написана във вид на клиновидно писмо върху 12 глинени 
плочки. През 1872 г. е публикувана за пръв път от британския асиролог Джордж Смит (George 
Smith, 1840—1876). 
XXII Ану — шумерски бог на небето. 
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се свиха. / Като в родилни мъки закрещя ИщарXXIII / — да обрекат на гибел 
моите хора! / Нима наспорих толкова хора, / та като пасажи да задръстят 
морето?” 236. 
 
 Макар че хронологически разказът за загиналата от всемирния Потоп 
цивилизация обикновено започва с Атлантида, сказанието за този остров, 
потънал завинаги в океанските води и в нашето съзнание, а може би и в 
дълбоката ни подсъзнателност, е само продължение на възможната и 
отхвърляна от класическата наука понякога с високомерие, а нерядко с 
презрение, легенда за тихоокеанската цивилизация „Му” или „Лемурия”. 
 Масовият интерес към темата за това наше тихоокеанско праотечество 
води началото си от книгата на Джеймс Чърчуърд (James Churchward, 1851—
1936) „Изчезналият континент Му”, излязла през 1926 г. и „основана на преводи 
на текстове от древни глинени плочки, претендиращи да описват потъналата 
цивилизация”. Всъщност, още през ХІХ век английският учен Филип Лътли 
Склатър (Philip Lutley Sclater, 1829—1913) постулирал съществуването на 
Лемурия, за да обясни съществуването на нисши примати от двете страни на 
Индийския океан, а неговият съвременник, германският биолог Ернст Хекел 
(Ernst Haeckel, 1834—1919), стигнал до извода, че развитието на човешката 
раса е започнало от Лемурия237. 
 Независимо в коя точно епоха след трагичното бедствие шепата оцелели 
атланти са се разселили по света, закодирани древни знания  и следи от това, 
което те са оставали и на което са научили местните народи, могат да се 
открият в различни паметници, светилища, мегалити и други титанични 
постройки. През 1882 г. бившият американски конгресмен Игнейшъс Донъли 
(Ignatius Donnelly, 1831—1901) публикува сензационната книга „Атлантида: 
предисторическият свят”, в която привежда множество интересни прилики на 
древните южноамерикански цивилизации на инките с ранните европейски 
цивилизации. Той предполага, че Азорските острови са планинските върхове на 
потъналия континент Атлантида. Британският политик Уилям Гладстон (William 
Gladstone, 1809—1898, министър-председател в периодите 1868—1874 г., 
1880—1885 г., 1886 г. и 1892—1894 г.)XXIV, впечатлен от теориите на Игнейшъс 
Донъли, се опитва (неуспешно), в качеството си на премиер, да накара 
британския кабинет да финансира изпращането на кораб, който да търси 
потъналата Атлантида238. 
 Историята, според Франк Джоузеф (Frank Joseph), е приблизително 
такава: Десетки хиляди години лемурийците (т.е. обитатели на обкръжения 
отвсякъде от моретата континент Му, съставен само от архипелази) създавали 
своето царство. Но преди 40 000 години огромни природни бедствия започнали 
да ги принуждават да се разселват към далечни земи. За лемурийците най-
важното божество било Слънцето, олицетворяващо Състрадателния разум. 
Разнасяйки навсякъде своите знания и своята мистична вяра, лемурийците 
изградили първата глобална цивилизация, подчинена не на политически, 
икономически или военни планове, а действаща в съгласие с природата и 

 
XXIII Ищар — акадска богиня на любовта и войната. 
XXIV Уилям Гладстон е тачен в България заради книгата си „Българските ужаси и Източният 
въпрос”, посветена на зверствата при потушаването на Априлското въстание (1876) и на 
безразличието към българските страдания на тогавашния министър-председател Бенджамин 
Дизраели (Benjamin Disraeli, 1804—1881, министър-председател на Обединеното кралство през 
1868 г. и през периода 1874—1880 г.). 
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развиваща технологии за преобразуване на енергията на природните бедствия 
в продуктивна сила и обуздаване на сеизмичните енергии за културно и 
духовно развитие239.  
 Но преди около 12 000 години дошъл краят на последната ледникова 
епоха, а с нея се повишило рязко морското равнище. Под водата се оказала 
голяма част от Му, което накарало много от неговите обитатели да потеглят в 
различни посоки — към двете Америки и Азия240. Един от островите, където те 
основали колония, е и Атлантида, намиращ се сред Атлантическия океан, на 
около 400 км западно от Гибралтарския пролив. Климатът там бил умерен, а 
почвата — плодородна241. Около 4000 г. пр.Хр. островът бил превзет, без да се 
стига до война, от пришълци, за които се смята, че са мореплавателите, 
построили мегалитните паметници в Западна Европа242. 
 Срещата на тези два коренно различни народа, родила процъфтяваща 
хибридна цивилизация между лемурийската духовност и неолитната 
технология, е описана от Платон. Морският бог Посейдон пристигнал на 
острова и се оженил за една жена от местните — Клейто (или Клито). 
Първородният му син бил Атлас (т.е. Подкрепящ — алегоричен образ на титан, 
крепящ на раменете си цяла планина, на която пък се опирали небесата). 
Самият той полубог, Атлас оставил името си на острова, чиято столица е 
наречена на неговата дъщеря Атлантида243. Той бил основател на 
астрономията и астрологията. Огромният спящ вулкан на острова, който с 
изригването си щял да се превърне в проклятие за този остров бил също 
персонификация на Атлас. 
 Островитяните били изкусни корабостроители, постоянно развиващото 
се знание по астрономия им давало средства за точна навигация, затова те се 
превърнали в смели морски пътешественици, които кръстосвали Земята и 
колонизирали най-плодородните територии. В своя апогей империята на 
атлантите се простирала от Големите американски езера в Северна Америка и 
полуостров Юкатан и Колумбия в Южна Америка — до Северна Африка, 
Иберийския полуостров и Британските острови в Атлантика, и през Средиземно 
море до Италия. Стичащите се към острова несметни богатства превърнали 
жителите й в много богати хора. Столицата Атлантида била неземна по красота 
с редуващи се концентрични пръстени от земни участъци и водни канали — 
истински мегаполис, бляскав като градоустройство и архитектура244. 
 Ала през 3100 г. пр.Хр., когато кометата Енке преминала край Земята, 
започнала поредица катастрофи и опустошителни за голяма част от нашия свят 
бедствия. Отново големи части от Му се оказали под водите на океана и 
мнозина от оцелелите за пореден път се отправили по света. Пострадал и 
Атлантида — не само материално и с огромни жертви сред нейните жители, но 
най-вече духовно, защото оцелялото население загубило вярата си в 
хармонията с природните закони и в съответствие с волята на боговете. На 
острова започнало да взема връх чувството, че те са предадени от своите 
богове и от почитания от тях Състрадателен разум. Това ерозирало 
уповаването в хилядолетните духовни принципи и претопило сплавта от 
лемурийци и строители на мегалитни монументи в нови хора, в атланти, които 
преименували дори и империята си, давайки й името на своята столица 
Атлантида. Благодарение на умението си да добиват скъпоценни метали и 
висококачествена мед, толкова необходима на останалите народи от 
бронзовата ера за военни цели, атлантите от съзидатели и духовни личности 
станали търговци245. 
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 А какво става с континента Му? При едно следващо завръщане на 
кометата Енке той пострадал жестоко от метеоритните бомбардировки, но 
някак оцелял и дори започнал да се съживява. Ала през 1628 г. пр.Хр. Енке се 
появила отново, причинявайки силна вулканична дейност и сеизмична 
активност. Това донесло такива бедствия в Тихия океан, включително 
трийсетметрово цунами, че голяма част от Му, заедно с церемониалните 
центрове и „критичната инфраструктура” изчезнали под повърхността на оке-
ана. С това дошъл краят на нашето праотечество Му. За пореден и последен 
път оцелелите от бедствията лемурийци се разпръснали по света, оплодявайки 
с идеите си редица общества и цели цивилизации в Азия и Америка246. 
 За разлика от други автори, които приемат разказа на Платон буквално и 
отнасят гибелта на Атлантида много назад във времето, например към 
10500 г. пр.Хр., Франк Джоузеф смята, че това се е случило през 1198 г. пр.Хр. 
Тогава имало „глобално опустошение, което буквално е помело тогавашния 
свят”, в резултат на появяването на две големи комети, като Земята е 
преминала през опашката на Халеевата комета, а „фараонът Рамзес III е 
отбелязал потъването на Нетеру в океана сред огнено зарево, което е 
очевидно указание за гибелта на Атлантида“247. Другата комета е Енке-
Олджато. Енке (която непрекъснато се приближава до Земята) придружава 
метеоритния поток от съзвездието Телец при приближаването му към земната 
орбита. Някога е била вероятно твърде страховита, но вече е загубила много от 
масата и големината си и е с доста смалени размери. Сега има придружител, 
Олджато, странна космическа скала с диаметър около 1,6 км248. 
 Според Франк Джоузеф, с приближаването си към Земята, тази двойна 
комета Енке-Олджато (тя „трябва да се е виждала денонощно, представлявайки 
кошмарна гледка, като второто най-ярко небесно светило след Слънцето, 
способно да разпръсва мрака и да създава призрачен, неземен здрач”249) със 
своите дъждове от метеоритни отломъци играе катастрофална роля във всички 
бедствия — пожари, земетресения, вулканична активност, сполетели Земята от 
падането на Троя през 1240 г. пр.Хр., до гибелта на Атлантида през 
1198 г. пр.Хр.250. 
 По това време в едно огромно пространство в Европа, Близкия Изток и 
Северна Африка настъпили драматични събития — империята на хетите била 
заличена от лицето на земята, за Асирия започнал продължителен период на 
упадък, паднала Троя. Атлантите, които влизали в сериозни въоръжени 
сблъсъци с египтяни, микенски гърци, хети, изпратили свои войски в помощ на 
знаменития обсаден град. Тогава била съкрушена Микенската цивилизация, а 
редица средиземноморски острови, били завзети от „морските хора” — 
нашественици, дошли откъм океана251. 
 И все така, до дните между 1 и 4 ноември 1198 г. пр.Хр., когато остров 
Атлантида потънал. Тогава кометата Енке и съпровождащите я метеоритни 
потоци достигнали най-голямо сближаване със Земята и настъпила 
кулминацията на тяхното опустошително въздействие. В същото време към 
Земята се приближила и Халеевата комета! Резултатът бил потресаващ: „Един 
или няколко астероида или метеорита се стоварили в океана и достигнали до 
дъното. Колосалният сблъсък поставил началото на поредица от гигантски 
катаклизми, обхванали огромни участъци от океанското дъно по протежението 
на геологически нестабилния Средноатлантически хребет. Разкъсван от 
сеизмични трусове и вулканични изригвания, остров Атлантида рухнал под 
вълните само за „един ден и една нощ” сред адски пламъци и вихрени бури”252. 
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Остатъците оцелели хора след този природен катаклизъм (може би това са 
били тези, които са имали най-много шансове да се спасят — висшите жреци, 
военни предводители и аристокрация) се разпръснали по света — едни 
отплавали към колонии на потъналата империя, други — към днешни Северна 
и Южна Америка, трети — към Египет253. 
 Съгласно друга теория — предложена през 1959 г. от американския 
професор Чарлз Хапгуд (Charles Hapgood, 1904—1982) в книгата „Подвижната 
земна кора" (чийто предговор е написан от ... Алберт Айнщайн (Albert Einstein, 
1879—1955) и по-късно доразвита в книгата му „Пътят на полюса”, — резките 
промени в климата се дължат на това, че под влияние на големи маси лед на 
полюсите земната кора (дебелата около 50 км литосфера), заедно с всички 
тектонични плочи на Земята се приплъзва, завърта се върху дебелото близо 
13 000 км земно ядро. За да го поясня, нека да си представим как кората на 
необеления портокал под натиска на нашите ръце се завърта около месестата 
част на портокала. Огромни части от Западното полукълбо, намирали се в 
съвсем поносим климат, се придвижват на юг към екватора, оттам към Южния 
полярен кръг и внезапно се оказват в смъртоносния за тях студ на полюса. А 
североизточният сегмент на Северна Америка (Северният полюс дотогава се 
намирал в Хъдзъновия залив) се измества на юг извън Полярния кръг и попада 
в по-умерени географски ширини, докато, в същото време северозападният 
сегмент (Аляска и Юкон) се завърта на север към Полярния кръг заедно с 
големи части от Северен Сибир. Така мамутът от Березовка, в Сибир, открит 
през 1901 г., е замръзнал прав, а в стомаха му са намерени пролетни растения 
— лютичета. Материкът, който сега наричаме Антарктида, с голяма негова част, 
намирала се в умерени и дори топли географски ширини, изцяло се измества в 
Южния полярен кръг. „Цялостното движение е в границите на тридесет градуса 
(приблизително 3200 км) и като цяло е съсредоточено в периода 14500—
12 500 г. пр.Хр., но с огромни последствия в планетарен мащаб, продължили на 
отделни интервали докъм 9500 г. пр.Хр.” 254,255. 
 Според трети учени, всемирната катастрофа се дължи на „катурване" на 
Земята, т.е. на промяна на наклона на земната ротационна ос, което довело и 
до промяна на ъгъла, под който падат слънчевите лъчи. Отново станало 
разместване на огромни пространства от земната повърхност, например 
полюсите попаднали под прякото въздействие на слънчевите лъчи, което 
разтопило снежната им покрива, това повишило рязко нивото на Световния 
океан поне със 120 метра и оставило под водата значителна част от сушата. 
Освен че се променил наклонът на земната ос, Земята променила орбитата си 
на въртене около Слънцето и се отдалечила от светлината му. В резултат от 
тези фатални промени, започнала серия от катастрофически явления, 
например образуване на огромна разрушителна и всичко помитаща по пътя си 
вълна256. 
 Древните атланти, според Франк Джоузеф са били „високи, добре 
сложени, с овални глави, русокоси, със светли очи, като някои от тях са били 
червенокоси”. От тях до наши дни са оцелели вероятно само две популации — 
обитателите на Канарските острови и баските257. Към изолираните общности, 
носители на първоначалния атлантски език, Дейвид Чайлдрес (David Childress) 
причислява също берберите и етруските258. Той предполага, че хетите са 
потомци на оцелелите от Атлантида общности на мореплаватели, наричани 
„Атлантски съюз” и че именно те някъде около 6000 г. пр.Хр. са положили 
началото на финикийците259. 
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 В съгласие със своята теория за гибелта на Атлантида в самото начало 
на ХІІ век пр.Хр., Франк Джоузеф свързва спасяващите се от разрушения си 
остров атланти с „морските народи”, и смята, че след като се преминали 
Гибратарския пролив, атлантите са нападали срещаните по пътя острови и 
крайбрежни народи и са се опитали да завладеят Египет. Там били победени от 
Рамзес III (управлявал от 1184 г. пр.Хр. до 1153 г. пр.Хр.) — „най-войнствения 
владетел от онази епоха”, чиито стрелци с лъкове им нанесли поредица от 
тежки поражения. Остатъците от атлантите и конфедерацията на „морските 
хора" били унищожени. Атлантите престанали да съществуват като народ. 
Войските на египтяните взели в плен около 20 000 от тях. Това е отразено в 
стенописи, например по стените на Храма на победата, издигнат от Рамзес III в 
Западна Тива, върху глинени плочки и папируси. Египетските жреци разказали 
около 550 г. пр.Хр. цялата история на атинския законодател Солон (около 634—
559 г. пр.Хр.). Той не успял да довърши епичната си поема за Атлантида, но 
ръкописът му попаднал у Платон, който в началото на IV век пр.Хр. 
обезсмъртил гибелта на Атлантида в своите „Диалози"260. 
 Оцелелите от древната цивилизация жители на Атлантида са искали да 
завещаят на идващото след тях човечество мъдрост и знания. Но как са могли 
да направят това? Ако го запишат на камък, папирус или друга материя, то 
може да се разруши или изтрие. А дори и да оцелее, дали ще бъде 
разшифровано след столетия и хилядолетия? И ако бъде някак разшифровано, 
дали ще бъде разбрано? [...] Затова се допуска, че древните атланти са 
оставили своите послания на потомците от следващите хилядолетия чрез „уни-
версалния език на звездите”261. Аз бих казал по-обобщено, че те са ни оставили 
послания и предупреждения на единствения инвариантен за всички времена 
език — този на математиката. Нека да поясня това с пример. Независимо от 
различния опит, от различните технологии, от различната памет и различното 
мислене, и при атлантите, и при нас сумата от квадратите на катетите е равна 
на квадрата на хипотенузата съгласно теоремата, носеща името един от най-
големите философи и учени за всички времена Питагор (570—495 г. пр.Хр.), 
впрочем, дължащ мъдростта си може би на египетските жреци. 
 Разбира се, скептиците ще кажат, че много от удивителните знания, 
които ние дешифрираме сега или пък установяваме, че са били известни още 
преди хилядолетия, биха могли да са резултат от творчески полет на мисълта и 
от упорито многовековно търсене и наблюдение на „нашите” древни 
цивилизации като тази в Египет. Но как да си обясним съхранените географски 
карти, за които пише през 1966 г. Чарлс Хапгуд в книгата си „Карти на древните 
морски царе"? Тези карти, показват, че далеч преди познатите ни култури, една 
силно развита и в много отношения по-напреднала дори от Гърция и Рим 
цивилизация е разполагала със знания в картографията, станали ни известни 
едва през ХVІІІ век, когато е изнамерен практически начин за определяне на 
географската дължина и за първи път точно е изчислена обиколката на Земята, 
и дори през ХІХ век, когато плавателни съдове започнали да изследват 
арктическите или антарктическите морета. Древните карти сочат, че народът, 
който ги е съставил е умеел да прави всичкото това, имал е кораби, с които е 
предприемал околосветски плавания. При това на тези карти Антарктида е 
нарисувана от времето, когато още не е била заледена и е била обитаема262! 
 Каквото и да мислим по този въпрос, ще трябва да се изправим лице в 
лице с различни факти — или трудно обясними, или просто потресаващи. 
Например трите пирамиди в Гиза като разположение са пълно отражение 
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(което изключва всякаква случайност и съвпадение) на разположението в 
небето на трите звезди Дзета, Епсилон и Делта, от пояса на съзвездието 
Орион! При това Дзета отговаря на знаменитата Голяма Хеопсова пирамида, 
която според Робърт Бовал (Robert Bauval) е построена между 2475 г. пр.Хр. и 
2400 г. пр.Хр. и е ритуална постройка, предназначена да изпрати душата на 
фараона Хеопс (също Хофу или Хуфу, царувал в периода 2551—2528 г. пр.Хр. 
или 2589—2566 г. пр.Хр.) именно към Дзета (Ал-Нитак за египтяните), където тя 
ще властва завинаги като Озирис263. 
 Чудесата, за които говори Робърт Бовал продължават. Той си задава 
въпроса кога разположението на тези три пирамиди е съвършено отражение на 
трите звезди от пояса на Орион и установява, че това се случва само един-
единствен път, когато е и най-ниската точка на Орион в небето - към 
10450 г. пр.Хр. Вероятно някъде по това време според него и Робърт Хенкок 
(Robert Hanckok) „протоегиптяните" или истинските „жреци” дошли в Египет, 
построили Сфинкса и са планирали и може би дори са започнали да строят 
пирамидите в Гиза. Тогава е времето и на последното обръщане на магнитните 
полюси на Земята според списанията „Нейчър” (Nature) от 1971 г. и  “Ню 
Сайънтист” (New Scientist) от 1972 г. Тази дата, впрочем е относително близка 
до датата, на потъването на Атлантида според диалога „Тимей” на Платон. 
Държавникът Солон посещава Египет около 600 г. пр.Хр. и египетските жреци 
му разказват как Атлантида била унищожена около 9 000 години преди това. 
Ненапразно по отношение на египтяните Платон възкликва: „Ние, гърците, сме 
като деца в сравнение с този народ, чиито традиции са десет пъти по-древни. И 
докато нищо от безценните спомени от миналото не е било запазено в нашата 
държава, в Египет са документирали и запазили завинаги мъдростта на 
миналото. Стените на храмовете им са покрити с надписи и това божествено 
наследство е винаги пред погледа на жреците. [...] Поколенията без прекъсване 
си предават тези свещени реликви без никаква промяна: песни, танци, 
мелодии, ритуали, музика — всичко това идва от незапомнени времена, когато 
боговете са управлявали на земята в зората на цивилизацията.“264.  
 А ако мислено се върнем назад във времето към 10500 г. пр.Хр. (а това е 
епохата на Лъва, т.е. слънцето изгрявало в съзвездието Лъв) и на зазоряване 
по време на пролетното равноденствие застанем между лапите на Сфинкса и 
гледаме на изток — в посоката, в която е вгледан и Сфинксът, то няколко 
минути пред пукването на зората ще видим нещо удивително, което не може да 
бъде случайно съвпадение — съзвездието Лъв се издига над хоризонта. С 
други думи, Сфинксът наблюдава равноденствения изгрев на Слънцето на 
фона на своя небесен аналог и следователно е построен като исполински 
лъвски равноденствен знак за началото на тази нова епоха на Лъва. Да 
припомним казаното по-горе, че по това време трите звезди от пояса на Орион 
съвпадат като разположение с трите пирамиди! Може би това е едно от 
посланията, които са ни оставили хората, построили тези пирамиди. По всяка 
вероятност те са възприемали земята, в която са живели (т.е. Египет) като 
съответствие на небето, при което Нил е земното съответствие на Млечния 
път265,266. Това е позволило да се направи съответствие между двете триади: 
звездната триада Орион, Голямо куче и Сириус; и божествената триада Озирис, 
Изида и Хор267, т.е. „древноегипетската теокрация се е регулирала от 
космически ред, известен като Маат, който е не друго, а редът в небето” и 
древните египтяни са вярвали, че „този космически ред влияе на материалния 
свят и най-вече на жизненоважното годишно прииждане на Нил”, от което 
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зависи целият им живот. […] и затова било необходимо да се намерят 
магически средства, за да се осигурят добри разливи на Великата река268. 
 Както пише по-нататък Робърт Бовал, около 2800 г. пр.Хр. започнал да се 
реализира амбициозен план, който може да се характеризира с херметическия 
принцип „каквото горе, това и долу”, т.е. да се „свали долу”, на земята, 
космическият ред. Така започнал мащабният проект за построяване „на групи 
от „звездни" пирамиди на предварително определени места, които да 
представят Орион и Плеядите, както и огромни „слънчеви" храмове от двете 
страни на Нил”269.  
 Странното е наистина, че според Робърт Бовал земният план от 
2500 г. пр.Хр. съответства на образа на небето 8 000 години преди това — през 
11541 г. пр.Хр. Това го подтиква да направи извода, че може би Голямата 
пирамида и нейните шахти са звезден часовник, отброяващ епохите след 
загадъчното египетско сеп тепи (zep tepi), т.е. „Първото време” на 
сътворението270, когато боговете са били побратими с хората („еквивалентът на 
гръцкия мит за Златната ера”)271. Да посочим още веднъж, че през този период 
трите звезди от Пояса на Орион ще се подредят по меридиана като трите 
пирамиди в Гиза, с което образът на сеп тепи в небето, т.е. триъгълникът 
Орион—Плеяди—Лъв поразително напомня образа на сеп тепи на земята, т.е. 
триъгълникът Гиза—Мемфис—Хелиополис. Нещо повече, тогава не само трите 
пирамиди в Гиза символизират Пояса на Орион, но и пирамидите в Абусир край 
Мемфис символизират съзвездието Плеядите, а Хелиополис символизира 
слънцето в съзвездието Лъв. Ето защо Робърт Бовал задава въпроса „Дали 
тези места също са били центрове за регулиране на космическия ред на 
земята?”272. 
 Традиционните египтолози и археолози реагират много остро и при 
плахия опит да се лансира тезата, че Сфинксът може да е много по-стар от 
официално приетата дата. Ето какво например пише в Wikipedia: „Сфинксът — 
огромната статуя с човешка глава и тяло на лъв, която пази покоя на 
фараоните, погребани в пирамидите. Фигурата на Сфинкса датира от 
2500 г. пр.Хр., с човешко лице, широко шест метра; издялан от варовик. Според 
експерти изображението е на Хефрен, син на Хеопс”273. Но тази общоприета 
теза за неговата възраст не дава отговор на очевидните признаци за 
интензивно изветряне под действието на влага, видими по Сфинкса и по 
издълбания в скалата ров около него. Тези следи от ерозия говорят, че този 
уникален паметник е на възраст над 12 000 години и е създаден, преди Сахара 
да се превърне в пустиня274. 
 Греъм Хенкок лансира теорията си, че група хора от унищожената от 
потопите на ледниковата епоха по-древна цивилизация са дошли в Гиза, 
създали са нещо като култ, с цел да съхранят и предадат на бъдещите 
поколения знанията на загиналата си култура. Те са привличали за целта най-
умните и най-способните от местните египтяни. Техните идеи са били успешно 
пренесени през 8 хилядолетия, от 10500 г. пр.Хр. до началото на Старото 
царство в Египет (около 2700—2160 г. пр.Хр.)XXV. И ако самият Сфинкс е 
построен може би към 10500 г. пр.Хр., то фараоните Хуфу, Хафра и Менкаур от 
Четвърта династия са построили трите пирамиди около 2500 г. пр.Хр., но по 
архитектурен план, който може да е бил разработен много по-рано. Всъщност, 
този план чрез разположението на пирамидите обозначава епохата, в която е 

 
XXV Посочват се различни години за началото и края на Старото царство в Египет, например 
около 2666—2181 г. пр.Хр. или 2700—2400 г. пр.Хр. 
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направен — около 10500 г. пр.Хр. За да се разработи този план е нужно да се 
натрупват в продължение на много време сведения за звездите и да се разбира 
явлението „прецесия”275. (Прецесията е много бавно поклащане на земната ос 
— като поклащане на пумпал — с цикъл от 26 000 години, по-точно 25 776 
години и както смятат редица учени, египтяните не само са знаели за нея, но са 
пресметнали и нейния цикъл276). С големите пирамиди древните египтяни „са 
се стремили да опознаят района в небето, през който са вярвали, че душите им 
ще минат след смъртта и които са наричали Дуат, между другото, този район в 
небето, също безспорен, включвал съзвездието Орион, Млечния път и 
съзвездието Лъв […] тези пирамиди са се използвали като места за 
посвещаване, подготвящи посвещавания за пътуването в отвъдното”277.  
 Преди Бовал и Хенкок, египтологът Швалер дьо Любич (Schwaller de 
Lubicz, 1887—1961) също е писал, че оцелелите от Атлантида са дошли в 
Египет някъде по това време, през 10500 г. пр.Хр., положили са на платото Гиза 
основите на свой храм, на който голяма купчина гранит била отъждествена с 
„първичния хълм", построили са Сфинкса, загледан към съзвездието Лъв, и са 
положили очертанията на пирамидите, чието подреждане напълно съвпада с 
това на трите звезди от Пояса на съзвездието Орион през 10500 г. пр.Хр. Те са 
направили това с намерението да завършат своя Храм на звездите, когато 
Орион приближи до небесното съответствие на платото Гиза, при което богът 
фараон ще извърши ритуала, който да изпрати Озирис обратно в дома му на 
небето и да даде началото на нова Златна ера278. Авторът на книгата „Змия в 
небето” Джон Ентъни Уест (John Anthony West) аналогично смята, че остров 
Атлантида загинал около 10500 г. пр.Хр. и оцелелите от нея са дошли в Египет 
и са построили ранния вариант на Сфинкса279. 
 По стара традиция всеки изследовател, историк или просто 
любознателен и неприемащ на лека ръка традиционното знание човек, който 
говори за Атлантида е обявяван за любител или дори малко или много смахнат.  
Но все пак има и сериозни изследвания, които обясняват странните факти, 
приликите и разликите в историята на древните цивилизации на Египет и 
Месопотамия с въздействието на предходна, по-древна „хипотетична трета” 
цивилизация, която им е доверила своите знания и култура280. 
 В Египет някак ненадейно от един период нататък изникват йероглифи „в 
напълно развит вид”, следи от които няма в останките от преддинастическия 
период (около 3600 г. пр.Хр.), и не бяха свързани със следи от писмо. После, 
продължава Греъм Хенкок, „ненадейно и необяснимо бяха започнали да 
изникват йероглифите познати ни от многобройните руини на древен Египет, 
при това в напълно развит вид”. Същото се отнася „за математиката, 
медицината, астрономията и архитектурата, както и за смайващо богатата и 
сложна египетска религиозно-митологична система”281.  
 Нещо подобно по паралелен път протича и в Двуречието, където в 
периода 3500—2500 г. пр.Хр., „храмовите пространства в Южна Месопотамия 
са нараснали забележимо по размер и значение, а сетне, смайващо внезапно, 
на ключова дата, която може да се определи почти съвършено точно като 
3200 г. пр.Хр. (в периода на археологичния пласт, известен като Урук Б), в тази 
малка шумерска блатиста градина, в нейните мънички градове, досущ внезапно 
разцъфнали цветове, се появява целият културен синдром, който от това време 
нататък се превръща в зачатъчното ядро на всички развити цивилизации по 
света”282. Както отбелязва Джоузеф Камбъл: „Такова събитие не можем да 
припишем като постижение на разума на прости селяни. Нито пък е механична 
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последица от просто натрупване на материални предмети, т.е. не е 
икономически детерминирано”283. Според него то е „във висша степен 
съзнателна творба (това може да се твърди с пълна увереност) на разума и 
научните познания на нов вид хора, каквито преди не е имало в историята на 
човечеството, а именно професионални, целодневно заети, посветени, строго 
организирани храмови жреци”284. 
 Не само в Египет и Месопотамия, но като цяло в Близкия изток и все в 
периода около 3200 г. пр.Хр., също има внезапна поява на система от жречески 
открития и изкуства, включително астрономически календар, писменост, 
приложна математика и опити да се съчетаят измерванията на пространство и 
време, както и изнамиране на колелото285. Греъм Хенкок цитира египтолога 
проф. Уолтър Емъри (Walter Emery, 1902—1971) за тези свидетелстващи за 
високо развитие колосални промени, характерни за цивилизациите край Нил и в 
Междуречието в монументалната архитектура, изкуствата и занаятите към 
3400 г. пр.Хр.: „Всичко това било постигнато за сравнително кратък период от 
време, тъй като изглежда, че тези фундаментални промени в писмеността и 
архитектурата почти нямат предистория. […] Оставаме с впечатление за 
косвена връзка и може би за съществуването на трета страна [...], чиито 
културни постижения независимо са били предадени на Египет и Месопотамия, 
[и която] най-добре би обяснила общите особености и фундаменталните 
различия между двете цивилизации” 286. Същото твърди и египтологът сър И. А. 
Уолис Бъдж (Е. A. Wallis Budge, 1857—1934): „Не може да се каже, че 
египтяните са заели от шумерите, нито че шумерите са заели от египтяните, а 
че учените на двата народа са заели своите теологични системи от някакъв 
общ, ала извънредно древен източник”287. 
 
 Му/Лемурия, Атлантида, както и да се наричала тази хипотетична 
предходна цивилизация, тя вероятно е имала стратези и лидери, които са 
смятали, че знаят как и накъде да водят обикновените хора. Но тя е извадила 
лош късмет, защото е нарушила някои фундаментални закони на духовно-
материалния синергетичен синтез на интегративната връзка Природа—Човек. 
Или не е успяла да направи вярното приоритизиране на предизвикателствата и 
рисковете към нейната сигурност и очевидно е проспала необратими промени в 
климата, може би тогавашно глобално затопляне. Кой знае дали и тя не е била 
подвластна на масова обсесия на елита, под формата на асиметрична заплаха 
и дали не е наричала тази обсесия „тероризъм” или нещо не по-малко страшно 
от този род. Вероятно и тогава някой мозъчен тръст, също като Oxford Research 
Group, е публикувал анализ „Глобални отговори на глобалните заплахи”288 и е 
останал незабелязан, защото е имало по-важни неща. За всичко това ще стане 
отново дума малко по-нататък. 
 Сега да оставим тази потънала „атлантическа” цивилизация насаме с 
горчивите поуки — тя и без това е заплатила твърде висока цена за 
неспособността си да различи реалните от идеологизираните опасности и 
големите от малките рискове. Ние сме homo sapiens, и можем да си позволим 
наивността да мислим, че нашата човешка цивилизация е по-разумна и няма да 
я сполети подобна съдба. 
 За нашата цивилизация традиционно се смята, че като организирани 
общности с елементи на протодържавност на кланова, племенна или друга 
колективна солидарност, далеч надхвърлящи първосигналното сплотяващо 
сцепление на стадото, се е зародила от една страна по течението на р. Нил в 
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Древен Египет, или в Едноречието; от друга страна — в пространството между 
река Тигър и река Ефрат (в „земята между двете реки”, т.е. Месопотамия), или в 
Двуречието. Тези две територии, две огнища на съвременната цивилизация са 
споделяли не само много общи като драматичност и последователност 
процеси, както вече бе споменато, но и твърде различни съдби, повлияни от 
различния нрав на техните реки — майките на живота, връзките с вечността. 
 В Едноречието Голямата река Нил е била пълновластен господар на 
ориста, съдбата и участта на общностите по нейното течение и ги е 
принуждавала да си сътрудничат, за да оцеляват, за да имат поне някакъв 
шанс тя да бъде укротена, а нейните разливи — обуздани, за да се справят с 
нейните капризи и стихия и да организират максимално ефективно 
напояването289. В Египет Нил не само определя характера и задава правилата 
на съществуването на общностите живеещи край неговите брегове, но сякаш се 
съобразява с тези общности, с хората, с Човека. Нил за Човека е Бог, Господар, 
Баща, но въпреки всичко го уважава, цени го и води диалог с него, дори води 
този диалог в някаква степен като равен с него. Нил може да е капризен, но е 
предвидим. Той приижда като по разписание и то не по време на дъждовния 
сезон, а в най-голямата суша, в самия разгар на лятото, когато земята се е 
изтощила, напукала се е от жажда, а старата реколта е прибрана; реката се 
разлива за около стотина дни, после се отдръпва и оставя след себе си 
оплодена и напоена земя, която отпочиналите хората могат да засеят 
отново290,291.  
 Херодот (около 484 г. пр.Хр.—около 425 г. пр.Хр.) пише след 
посещението си в Египет около 450 г. пр.Хр.: „Защо Нил се държи точно така, 
не можах да науча нито от жреците, нито от когото и да било. Най-много ми се 
искаше да разбера защо водите започват да се надигат около лятното 
слънцестоене за около стотина дни, след което се отдръпват и остават така 
през цялата зима, докато отново не дойде лятното слънцестоене”292. 
 При подобна предвидимост и последователност, човекът не само знае 
какво планира и какво да прави, но той логично започва да възприема себе си 
като съществена част от великото уравнение на природата. Както отбелязва 
Щефан Бройер (Stefan Breuer), ивицата плодородна, удобна за живеене площ 
край Нил е много тясна — от изток и запад е пустиня и не е възможна по-
значителна концентрация на население, т.е. това е „цивилизация, чиито 
градове са предимно церемониални центрове и наброяват малко жители, най-
често само между   000 и 2 000 души”. Околната среда по долината на Нил не 
благоприятства особени външни контакти, доколкото „съседите” от пустинята са 
малобройни племена. Възможностите за по-оживена „международна” дейност 
има най-вече на север, в делтата на р. Нил и отчасти на юг край границата с 
Нубия, но това са зони, лесни за контрол от гледна точка на външната 
сигурност293. 

Това, че Делтата и долината на река Нил са отвсякъде обградени с 
морета (Средиземно и Червено) и пустини показва, че географията е 
„защитавала” Египет от външни заплахи и това го е предпазвала от нападения 
и битки със завоеватели и войнствени племена294. Египет е много по-малко 
склонен да завоюва чужди територии (каквито обективно трудно биха могли да 
се намерят) и много повече склонен да брани с цената на огромна човешка и 
ресурсна мобилизация собствената си територия (която не е безгранична). А 
общата цел, свързана с напояването, е сплотявала общностите по течението 
на реката, карала, както казахме, хората да си сътрудничат, за да обуздават 
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ежегодните разливи на реката, да организират напояването, по този начин е 
играла ролята на могъща обединителна сила и „положително е допринесла за 
създаването на политическата държава през 3100 г. пр.Хр.”295.  
 Затова писатели от древността, описвали египтяните като спокоен и 
доволен народ296. При такива географски и климатични дадености и 
благодарение на плавателната река, египетската цивилизация става много по-
етноцентрична от други цивилизации, в нея не се разрастват големи градове 
както в Двуречието и тя развива далеч по-единна политическа и обществена 
структура, в която няма различни центрове на сила и центробежните тенденции 
и стремежите за автономност са незначителни, а фараонът, представител на 
един прероден бог, е на върха на държавната пирамида с централизирана и 
затова строго йерархична и силно бюрократизирана администрация, като 
разполага с пълен монопол над вътрешната власт и външните отношения297,298. 

Според Толкът Парсънс, божествената монархия в Египет е развита 
институция, която акцентира не върху обожествяването на фараона, а върху 
действителната му божественост и същевременно го разглежда като човек. 
Фараонът е и цар, и бог („син на Ра, бога на слънцето, за който се вярвало, че е 
източникът на всичко живо”) едновременно; той е „обединяващият център на 
системата [...], свързващото звено в непрекъснатата йерархия на всички 
явления, които имат смисъл”. Така египетското царство е едновременно 
религиозно и политическо, монархията е „аспект на самия порядък на 
свещеното (в който обикновените хора не могат да участват, а могат само да 
бъдат свързани с него) и на неговата функция да управлява космическия ред”. 
Неразделна част от този божествен ред е управлението на човешките дела. 
Толкът Парсънс пише, че обществото в Египет, макар диференцирано, постига 
централизирана интеграция; въпреки силната авторитарност на управлението, 
то има система на стратификация, която включва и нисшите класи, поражда у 
тях чувството на приобщеност към обществото. Освен това то се характеризира 
с ниска секуларизация и слаба диференциация между порядъка на свещеното 
и светския порядък, като египетските богове, чиито действия са предвидими, не 
се намесват в човешките дела и не управляват и не манипулират действията на 
управниците, ето защо египтяните нямат особен страх от боговете, а как иначе, 
след като са положени в „един порядък, който е уреден по такъв божествен 
начин, че само изисква правилно поддържане”299. 
 Животът и Времето в Едноречието са текли от Миналото към Бъдещето,  
както самата Голяма река тече от Високите планини (Горен Нил) до равнинната 
Делта (Долен Нил). Нил е символизирал Стрелата на Времето — еднопосочна 
и неумолима, непреодолима и пронизваща духа и тялото. Всичко е преходно. 
Единственото, което е вечно, е Реката, а тя е другото име на Времето.  
 Логично е да се предположи, че от Египет тръгва схващането за Времето 
като еднопосочна Стрела, като протяжност, преминаваща от Миналото през 
Настоящето към Бъдещето, които са ясно отделими едно от друго и едно след 
друго следват своя ход в строго определен ред, съгласно който Миналото 
поглъща Настоящето, но не преди то да бъде преживяно и да се е превърнало 
в Минало, а Настоящето поглъща Бъдещето, но не преди то да е достигнато и 
вече да се е превърнало в Настояще. Така само в тази една-единствена посока 
тече това уникално, всепоглъщащо, навяващо горчива тъга със своята 
непредотвратимост, триединно цяло Минало—Настояще—Бъдеще. И това 
триединно цяло е Времето, което толкова много прилича на змия, пълзяща 
напред и само напред.  
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 Докато в Двуречието нещата са били коренно различни. Там реките 
Тигър и Ефрат са във вечна разпра помежду си, те не зачитат човека, той за 
тях е само някакво несъществено неизвестно в голямото уравнение на 
Природата. Тези две реки са непредвидими и несигурни, като че безразлични 
към съдбините на народите помежду тях. Двете реки могат да придойдат по 
всяко време и да залеят посевите, тогава, когато най-малко ги очакват300. Ако 
Нил носи в себе си посоката, перспективата и движението, а животът върви 
напред заедно с него, то в тясното пространство между Тигър и Ефрат се 
завихрят сякаш само стремглави пустинни ветрове, преминаващи в пясъчни 
бури; човекът е прашинка от пясъка на времето, той няма пространство, в което 
да се устреми напред, а е обречен да се върти в кръг и да се повтаря, 
непрекъснато да се повтаря и самоповтаря, както се повтаря животът.  
 Пространството между двете Реки е нехомогенно и  максимално 
диференцирано, накъсано, с многобройни възможности за военни и/или 
комерсиални контакти, включително по море, за миграция навън или навътре в 
Двуречието. Това позволява оформянето на далеч по-децентрализирана и 
разединена политическа и обществена структура, с множество центрове на 
власт и раздробени полицентрично външни отношения301. Толкът Парсънс 
пише: „Отрано социалната структура приема формата на относително 
автономни градски общини, които контролират обкръжаващите ги земеделски 
територии. Доминиращите им елементи са класове от родословни групи от 
висшата класа с еднакъв формален статус. Официалната власт принадлежи на 
съвет на старейшини, съставен от главите на тези родословни групи. 
Централизираните аспекти на структурата на властта също са 
плуралистични”302. 
 Толкът Парсънс говори за „по-асоциационен модел на организация”, 
който се е развил най-напред в Месопотамия „и там е достигнал мащаб и 
политическа ефективност, които надминават Египет”. Той сочи, че географските 
фактори тук (няма я например териториалната ограниченост и затвореност на 
земите край Нил) не допринасят за дълготрайната стабилност, а 
„политическата връхна точка на обществото на Месопотамия далеч не е 
толкова стабилна като тази на Египет”. В Месопотамия, за разлика от Египет, 
въпреки първенството на религията монархическата институция не се слива с 
божественото и не се определя в общия случай като божествена (нито царското 
родословие е било схващано като божествено), тя носи „отпечатъка на своя 
повече или по-малко ad hос произход”. Относителната децентрализация на 
религиозната система в Месопотамия съответно е позволила на съставящите 
структурни единици по-голяма автономия, съпътствана с по-тясна интеграция 
на местно ниво, за сметка на по-хлабавата във вертикално отношение 
централна власт. Децентрализацията в Двуречието е функция на божествения 
(т.е. на боговете на различните народи) политеизъм, а защо не и плурализъм. 
Боговете в Месопотамия, за разлика от тези в Египет, много повече и по-често 
се намесват в човешките дела, те управляват и манипулират политическите 
водачи на различните човешки общества и общности. Така управлението на 
човешките дела е вече „неразделна част от самия божествен ред”, неизбежно 
„боговете се схващат като в последна сметка истинските собственици на 
земята, а храмовете са главните единици на икономическа организация, [а] [...] 
големият град държава се формира от конфедерирането на няколко владеещи 
земя храма, като най-големият, вероятно този от главния градски център, става 
primus inter pares (пръв сред равни). Тогава главният жрец на този храм 
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придобива положението на управител и поема отговорност за 
инструменталните функции на общността, особено за действието на 
напоителните системи и ръководството на търговските връзки с други 
общини”303. 
 В Месопотамия, за разлика от Египет, има по-висока секуларизация, по-
голяма дистанция между божественото и човешкото и по-голяма 
диференциация между порядъка на свещеното и светския порядък. Боговете 
владеят обществата, техните, на боговете, действия са непредвидими, а 
царете, които нямат в себе си нищо божествено стават всъщност само 
„посредници между пантеона на боговете и всички общества в тяхното 
владение”. Това, както бе вече посочено, прави местните градове държави по-
независими, то пречи и не създава условия за интеграция на системата (цената 
за което, както ще покажем и по-долу е много висока) и нито една династия „не 
е могла да осигури здрав контрол пред лицето на толкова много точки на 
кристализация за нови режими, особено в икономически значими градове от 
историческа и религиозна важност”. Постоянните тенденции към 
фрагментизация са принуждавали царете да изтъкват своята религиозна 
легитимация304.  

Нестабилността и непредсказуемостта са били естественото състояние 
за народите в Месопотамия поради непредвидимите богове и 
разнормализираната и постоянна разкъсвана от центробежни сили 
полицентрична политическа структура. Тази структура се характеризира с 
много силни вътрешни напрежения и елементи на анархичност, логично поради 
това подвластна постоянно дилемата на (не)сигурността, с нейните 
самосбъдващи се предсказания. 
 В Двуречието едни племена са покорявали благодатната Равнина между 
Тигър и Ефрат, като при това покоряване са я разрушавали, разоравали и 
разорявали, после отново са я облагородявали и възраждали за нов живот, 
прокарвали са напоителни канали, създавали са същински рай на Земята. И 
точно когато е трябвало да избършат морните чела и да се радват на 
плодовете на своя труд, от Планините към Равнината стремително се спускали 
други племена, които са разрушавали, разоравали и разорявали създаденото 
от тях и са ги покорявали, за да започнат всичко отначало, докато и те 
превърнат благодатната Равнина между Двете Реки в рай на Земята и ги 
сполети същата участ, защото от Планините стремително са се спускали 
следващите племена. 
 Ако страничен Наблюдател се взира отдалеч към Двуречието, то той 
няма да различава детайлите и да се пита  кои племена са връхлетели и кои 
племена са имали печална участ от това, а ще вижда само един и същ 
кръговрат — картина, повтаряща се по един и същ начин постоянно, магически, 
неотменимо, вечно. За този Наблюдател, естествено, неумолимо Времето ще 
тече в Кръг — циклично и повторяемо. И той ще си каже: Няма закъде да 
бързаш, та ти си само част от някакъв, неизвестен никому от простосмъртните 
дълбок и неразбираем замисъл. В Двуречието индивидът е обречен да 
осъзнае, че той „няма значение по-голямо от това на отронен лист” и фокусът 
безвъзвратно е изместен от него към „вековечната група”305. 
 Логично е да се предположи, че от Месопотамия тръгва схващането за 
Времето като кръг, като една повторяема в главното и същественото 
цикличност, в която Миналото, Настоящето и Бъдещето са условни понятия, 
определими и измерими от гледна точка на конкретния днешен момент, но 
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всъщност неотличими, редуващи се части от едно цяло. И това цяло е 
Времето, което толкова много прилича на змия, захапала опашката си.  
 Затова на Изток никога „не е имало време, когато не е имало време”, 
„нито ще има време, когато тази калейдоскопична игра на вечност във времето 
ще спре”306. И затова, както пише Томас Ман: „На Изток е почти непознато 
естествено отдаваното от хората на Запад внимание към течението на 
времето; там на времето и живота се предоставя много по-равнодушно да си 
текат, без те да бъдат подхвърляни на някакво особено измерване и броене, и 
въпросът на колко години е някой е там така изненадващ, че запитващият 
трябва да бъде готов да чуе недоумяващо безгрижен отговор, колебаещ се в 
границите на десетки години, например от рода на „ами трябва да е към 
четирийсетте, а дали не е и към седемдесетте?”307. 
 
 Доколко обаче е вярна моята теза, основаваща се на  направените тук 
предположенията за различията във възприемането на Времето — различия, 
породени от уникалните особености на ценностите и схващанията у древните 
цивилизации, съответно в Египет и Месопотамия, и постепенно закодирани в 
нашите цивилизационни гени? 
 Ще се опитам да докажа тази моя теза или най-малкото, да приведа 
някои аргументи в нейна защита.  
 Веднага ще подчертая, че всъщност човечеството, нашето човечество, 
дали като резултат от собственото си развитие (така, както учи традиционната 
наука), или като завещание от предходната, „атлантическата”, цивилизация, 
загинала в резултат на световния катаклизъм „Всемирен Потоп”, е било 
просветлявано, било е учено, насочвано, предразполагано и възпитавано да 
възприема Времето като Спирала, с две съставляващи: Стрелата и Кръгът, 
които се разгръщат постепенно, така че да има и развитие и повторяемост; и 
насоченост, и цикличност. 
 Майкъл Бейджънт, един от авторите на знаменития бестселър „Светата 
кръв и свещеният Граал” (The Holy Blood and The Holy Grail), пише, че древните 
египтяни са различавали два вида време, които действат едновременно нехех 
и джет308: 
 • Нехех е цикличното време, т.е. движещото се време, то е безкрайно и 
участва в природните процеси, например сезоните, движението на звездите. 
Това е принципът на „промяната” (светът е динамичен и изменчив), на „Вечната 
повторяемост” — процесът, при който циклите на слънцето и всички живи неща 
се променят и развиват непрекъснато. 
 • Джет е застиналото време и всъщност изобщо не е време, то е вечно и 
съставлява състоянието на битуване изцяло извън времето. Това е принципът 
на „стазата” (представата за сътворението като съвършено и завършено), на 
„Вечната еднаквост", състоянието на „съществуване”309,310. 
 В Месопотамия също се развиват две концепции за времето — бала и 
дару.  
 • Бала (шумерска дума) отразява кръговрата на времето, т.е. това е 
образ на кръговото и повтарящо се време. Бала „обозначава един времеви 
сегмент, едно затворено времево пространство, една отсечена част в 
континуума на социалното време. Този сегмент се характеризира с начало, 
което съответства на поемането на функцията; с продължителност, сиреч 
времето, през което дейността бива извършвана; и край, обявяващ 
прекратяването на тази дейност”311. 
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 • Дару (акадска дума) обозначава време, което тръгва от начална точка в 
миналото, но което не познава граница в бъдещето. Дару отбелязва „някаква 
продължителност, някакво време, което изтича в непрекъснат поток от 
разгърналото се минало към неопределеното бъдеще”. Смисълът на дару най-
добре е предаден в едно писмо от това време: „ден след ден, месец след 
месец, година след година”, като всяка от единиците в него си има своя 
цикличност: денонощието — с редуването на ден и нощ, месецът — със своя 
лунен цикъл, годината — с кръговрата на сезоните312. 
 При определени обстоятелства обаче, или под системно въздействие на 
политическата, религиозната, икономическата, географската и други среди, е 
започнало разпадането на тази уникална, синергетична връзка, символизираща 
Времето — връзката между Стрелата и Кръга, между развитието и 
повторяемостта; между насочеността и цикличността. Така в Египет връх взема 
Стрелата, а в Месопотамия — Кръгът. И Западната цивилизация, чиито корени 
са в Египет, започва преимуществено да гледа на Времето като на Стрела, като 
на еднопосочен процес. А Източната цивилизация, чиито корени са в 
Месопотамия, започва да гледа на Времето преди всичко като на Кръг, като на 
цикличен процес. 
 Тук съм длъжен да подчертая, че става дума за метафори. Когато си 
задава въпроса „Що е метафора?”, Робър Низбет отговаря така: „Метафората е 
начин на познаване, един от най-старите, най-дълбоко вкоренените, дори 
неотменими методи на познанието в историята на човешкото съзнание. Най-
просто, тя е начин за преминаване от известното към неизвестното. Тя е метод 
на познанието, при който идентифициращите качества на едно нещо са 
пренесени в мигновен, почти несъзнателен вътрешен проблясък върху нещо 
друго, което поради своята отдалеченост или сложност е неизвестно за нас. […] 
Метафората е нашето средство за постигане на мигновено сливане на две 
отделни сфери на опита в един просветляващ, иконичен, всеобгръщащ 
образ”313. Малко по-нататък той продължава: „Да обелим езика от неговите 
метафори и ще трябва да махнем и голяма част от онова, което „знаем". [...] 
Метафората може не просто да предхожда личния опит, но и да го причинява. 
[...] От много изследвания на когнитивния процес изобщо и в частност на 
творческото мислене става ясно, че мисловният акт в неговите най-интензивни 
фази е често неотделим от метафората — от това интуитивно, иконично, 
всеобгръщащо схващане на една нова същност или процес”314. 
 Развитието на човека през детство, младост, зрялост и старост, както и 
на всяко живо същество, естествено е подсказвало на древните народи, че 
времето има еднопосочна съставляваща. Но повтаряемостта на сезоните и на 
движението на звездите на небето са подсказвали, че времето има и кръгова 
съставляваща. Както пише Мирча Елиаде: „За „първобитния” човек, Времето е 
циклично, светът периодически е сътворяван и унищожаван и лунната 
символика за „раждане—смърт—ново раждане” се открива в множество митове 
и ритуали”315. Нещо повече, допълва го Жан-Жак Гласнер (Jean-Jacques 
Glassner): „В традиционните общества времето не е нищо повече от 
възпроизвеждането на един-единствен и единосъщен цикъл, което се 
осъществява чрез пресъздаването на първоначалния мит, докато историята 
няма друг избор, освен да се отъждестви с този неуморно възпроизвеждан 
мит”316. 
 Така че би било напълно погрешно да се абсолютизират и да се 
противопоставят в абсурдна степен схващанията за Времето в Египет (като 
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Стрела) и в Месопотамия (като Кръг). Става дума обаче за онова Главно 
схващане, което се трансформира в представа за Процеса, наречен Живот. 
Схващане, през призмата на което се пречупва цялостното разбиране за 
нещата, за тяхната вътрешно встроена логика, за техния смисъл и тяхната 
цена. Точно както пише Жан-Жак Гласнер: „Всяко човешко общество създава 
свое господстващо време, което налага на социалното тяло своя ред, своята 
логика и своя начин на организация. То представлява резултат от синтеза на 
различните единични времена, онагледявайки разнообразието от дейности, на 
които те се стремят да придадат ритъм, да бъдат техен координатор и 
измерител”317. 
 И така, нека мислено се пренесем към Иранското плато. От едната му 
страна се простира Изтокът, от другата — Западът. Както казва Джоузеф 
Камбъл, Иранското плато е „географският вододел между източните и 
западните пространства на мита и обреда. На изток са двете духовни сфери на 
Индия и Далечният изток, а на запад — на Европа и Близкият изток318.  
 В известна степен онова, което в схващанията за времето не би могло да 
бъде известно за Месопотамия, навярно ще може да се открие в Индия. Още 
повече че народите от долината между реките Тигър и Ефрат са поддържали 
контакти и са обменяли стоки и идеи с народите от цивилизацията в долината 
на река Инд, към която са принадлежали и градовете Мохенджо-даро на река 
Инд и Харап(п)а на река Рави, вливаща се в река Инд, от които са намерени 
удивителни останки319,320. Впрочем, индийската цивилизация също се е 
развивала свое Двуречие — реките Инд и Сарасвати (тя се споменава във 
Ведите, но е пресъхнала през около 1900 г. пр.Хр. 321). 
 Мирча Елиаде смята, че в паниндийското учение астрономическият 
аспект на юга, за който ще стане дума по-долу „навярно е бил повлиян от 
космологическите и астрологически умозрения на вавилонците”322. 
 Индийските митове и предания, вплетени в индийската философия и 
закодирани във великите индийски книги „Махабхарата“ и „Рамаяна“, 
разглеждат Времето като безкрайно и циклично, т.е. „земята и всички живи 
твари върху нея са заключени в един огромен цикъл на раждане, растеж, 
осъществяване, смърт, прераждане и обновление”323. В този цикличен 
времевъртеж се редуват т.нар. „Калпи”. Всяка Калпа324 или т.нар. „Ден на 
Брахма“ е период от време равен на 4 320 000 000 човешки години.  
 „Денят на Брахма” продължава хиляда махаюги (познати на хората 
епохи) и е „време на проявеното, на съществуването на вселената; тогава 
Брахма чрез дихание съзижда всичко различно от себе си, докато през своята 
„нощ“ той е недействен, „почива си“ и няма нищо друго освен него”. Съответно 
всяка махаюга се равнява на 4 320 000 човешки години и съдържа четири юги, 
които по своята продължителност се отнасят помежду си както 4:3:2:1 — 
критаюга (1 728 000 човешки години), третаюга (1 296 000), давапараюга 
(864 000) и калиюга (432 000). След калиюга настъпва пралая, унищожаване на 
света с вода и огън, след което започва нова махаюга и се завърта отново 
колелото на живота „от развалините на отминалата епоха, подобно на 
раждащия се от пепелта феникс, започва новата ера”325. Само във връзка с 
вече споменавани дати ще допълня, че ние живеем в една от поредните 
калиюги и тя е започнала на 18 февруари 3101 г. пр.Хр. (по Юлианския 
календар). 
 Значителни отлики между Запада и Изтока има и в отношението им към 
религията. За да разкрие тези различия, Ерих Фром тръгва от логическите 
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конструкции на великия Аристотел, в основата на които са трите закона: 
законът за тъждеството — „А е А”, законът за противоречието — „А не е 
А”; и законът за изключеното трето — „А не може да бъде А и не-А, не 
може да бъде нито А, нито не-А”326. Западният начин на мислене е проникнат 
от Аристотеловата логика, която, както се вижда, отхвърля като безсмислено 
самото твърдение, че Х може бъде едновременно и А, и не-А. На Изток обаче е 
приета друг тип логика — Парадоксалната, при която Х може да бъде 
едновременно и А, и не-А (позитивно твърдение, срещащо се във философията 
на даоизма) или Х не може да бъде нито А, нито не-А (негативно твърдение, 
срещащо се в индийската философия)327. Оттук Ерих Фром разглежда 
различията в религията на Изток и на Запад. 
 На Изток (в браманизма, будизма, даоизма) „крайната цел на религията е 
не праведната вяра, а праведното действие”, т.е. „религиозният дълг на човека 
е не да мисли праведно, а да действа праведно”, от което следва, че всеки 
може да търси пътя към Бога, главното е да се слее с него в процеса на 
медитация328. По-горе споменах, че човекът на Изток е само частица от 
неизвестен нему замисъл. А когато не разбираш дълбокия смисъл, ти нямаш 
друга цел, не ти остава нищо друго, освен чрез медитация да се отдадеш „на 
едно по-висше личностно осъществяване, себеразвитие ли осъзнатост, 
постигани чрез подчинението на собствения живот на контакта с по-висша 
сила”329, както и да подириш сливане с този, който е предопределил този 
смисъл. Та сливайки се с него, да се прелее в теб част поне от неговата идея 
за света. Само това ти остава, след като: „Няма нищо, което би могло да бъде 
спечелено нито за вселената, нито за човека чрез индивидуална изява и 
усилия. [...] Следователно първото задължение на индивида е просто да играе 
ролята, която му е отредена [...] без съпротива, без грешка; и после, ако е 
възможно, да подреди така ума си, че да отъждестви собственото си съзнание 
с вътрешния принцип на цялото”330.  
 Постигането на Нирвана (т.е. на възприятие за света, достъпно на 
постигналата просветление личност и характеризиращо се с необвързаност, 
търпимост и покой331) е единствената възможност пред човека „да излезе от 
времето си, да разкъса железния обръч на съществуванията си [...] да сложи 
край на състоянието, в което се намира” — нещо, което той се стреми да 
направи, за да намери изход от това „космическо колело”, да избяга от 
действителността, да превъзмогне състоянието си на „съществуващ” и да се 
спаси от ужаса, „че милиарди пъти трябва да подхваща все същото, постепенно 
стопяващо се съществуване и да изтърпява все същите безкрайни мъки”. За 
човека „избавлението от земния свят и постигането на Спасението са равни на 
освобождаване от космическото Време”332. Както казва Матийо Рикар (Matthieu 
Ricard): „Нирвана е всъщност нещо дори противоположно на безразличието към 
света, тя е безкрайно състрадание и любов към всички същества като цяло [...] 
Единственото нещо, с което скъсваме, е всъщност детинската и егоцентрична 
привързаност към безкрайното заслепление от стремежа към удоволствията, от 
притежаването, от славата и т. н.”333 . 
 На Запад, обаче, колкото и да е съществено праведното действие, по-
важното е да се мисли праведно. Това води до създаване на догми, 
предопределящи кое е праведното мислене и всеки, който се отклонява от това 
мислене, е неверник или еретик и към него се проявява максимална 
нетърпимост. Най-важна в религията става „вярата в Бог". Това не изключва 
необходимостта човекът да живее праведно, но неизбежно се стига до 
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ситуацията, при която „човекът, който вярва в Бога, дори да не прилага в 
живота си Божието учение, се чувства по-издигнат от онези, които живеят по 
провъзгласените от Бога принципи, без да „вярват" в него” 334.  
 За разлика от Изтока, където „идеалът е потискането, а не развиването 
на егото”, на Запад с доктрината за свободата на волята, индивидите са 
разделени както един от друг, така и от волята в природата и от волята на Бога. 
Затова върху всеки отделен човек пада отговорността „да влезе в някакъв вид 
взаимоотношение (не отъждествяване или претопяване) с цялото, пустотата, 
абсолюта, състоянието на нещата така, както са се стекли”, да чувства и да 
носи лична отговорност за решенията си, да води „живот не на добър войник, а 
на развит, уникален индивид”335. На Изток стремежът на обезличностения 
индивид е да се слее с Бога и затова отношенията му с него, с Бога се 
интерпретират по-скоро като „алтернативни терапии”, отколкото като 
„авторитарни директиви на свръхестествен баща”. На Запад обаче индивидът 
изживява агонията на своето разединение с Бога, интерпретирана като 
„скъсване с Бога, предимно като чувство за вина, наказание и изкупление”336. 
 С други думи, на Запад личностната ориентация е отразена в идеята и 
познанието за Бог като личност и съответно западният герой е трагична 
личност, „обречена да бъде сериозно въвлечена в страданието и загадката на 
преходността”. Докато на Изток индивидуалният живот е сведен до проста 
грешка, поради „надделяващото усещане за абсолютно безличностен закон, 
който обема и хармонизира всички неща”, така че източният герой е „в 
същността си без характер; а образ на вечността, недокоснат от измамните 
обвързаности на смъртната сфера или успешно отхвърлящ тези 
обвързаности”337. Ето защо е прав Х. Байрън Еърхарт (H. Byron Earhart) когато 
твърди, че: „В смъртта, както и в живота религиозното съвършенство се постига 
по-скоро чрез групата, отколкото чрез индивидуалното съществуване. 
Акцентирането върху груповото участие в религията не означава липсата на 
индивидуално религиозно изживяване, а по-скоро означава, че религията се 
организира и преживява в контекста на групите” 338. Или както пише Жак Атали: 
„Азия се стреми да освободи човека от желанията му, а Западният свят иска да 
му даде свободата да ги осъществява. Азия възприема света като илюзия, а 
Западът вижда в него единственото място на възможно действие и щастие. 
Азия говори за прераждане на душите, а Западът — за тяхното спасение”339. 
 Така следването на парадоксалната философия на Изток води „до търпи-
мост и до стремеж към самопреобразяване”, а „обичта към Бога е изживяване 
на интензивно чувство на единение, неделимо обвързано с изява на тази обич 
във всяка форма на житейско поведение”. Докато Аристотеловата философия 
води „до догмата и до науката, до католическата църква”, а „обичта към Бога е 
предимно проява на мисълта” и по принцип „не се различава от вярата в Бога, в 
съществуването на Бога, в Божията правда, в Божията обич”340. Логично по-
късно, когато Християнството става господстваща религия на големи 
пространства от Запада, то се отказва от цикличното време и се налага 
необратимото Време”341 . 
 На Изток „господства идеята, че в последна сметка върховното 
основание за съществуването е недостъпно за мисълта и въображението. То 
не се поддава на дефиниране, не може да се окачестви”342. Там човекът не 
може да бъде автономен, да се стреми към самоизява, която надхвърля 
отредената му жизнена роля. Както пише Джоузеф Камбъл, „върховната задача 
на източния мит не е да установи някое от тези божества или свързаните с него 



 72 

обреди като реално съществуващи, а да предаде посредством тях изживяване, 
което отива отвъд тях — тъждественост със Съществото на съществата, а то е 
едновременно иманентно и трансцедентно, и при все това нито е, нито не е”343. 
Задачата и правото на човека е да стане частица от Многообразието на 
Природата, без да нарушава тъждествеността със Съществото на съществата. 
„Също като диамант, който обръща фасетките си към светлината и привидно се 
мени, но всъщност не се променя, тази представа за Космоса от Бронзовата 
епоха, която все още господства на Изток, представя неизменен свят с 
неизменни задължения, роли и възможности, не представя процес, а 
състояние; докато индивидът, бил той човек или божество, е всъщност само 
проблясване сред фасетките”344. 
 На Запад човекът се стреми да освободи човека в себе си, да изпълни 
своя живот в максимална степен — с емоции, с удоволствия, със 
самоудовлетворение, с притежание и с индивидуална воля да прави това, 
което личният негов морал му диктува. На Изток обаче човекът подтиска човека 
в себе си, гаси емоциите, изсушава свободната си воля, води „скромен начин 
на живот, който отхвърля привързаността към земните богатства и е отдаден 
на морала и самопознанието чрез дисциплина”, а целта на самодисциплината е  
„умиротворението на ума и тялото посредством угасяване на желанието”345.  
 Западът поощрява засилването на индивидуалността, Изтокът смята, че 
хората са играчка в ръцете на привързаността към Аз-а и затова непрекъснато 
се стреми „да разпръсне илюзията за Аз-а”, да разобличи „самозванството на 
егото" — това „его", което изглежда толкова всемогъщо и ни причинява толкова 
тревоги, без да има никакво съществуване само за себе си. [...] Става дума за 
освобождаване от ограниченията, наложени от привързаността към Аз-а, а не 
за някакво упояване на човешката воля”; „признаването на несъществуването 
на Аз-а изобщо не се противопоставя на решимостта, на душевната сила и на 
действието, а напротив, отваря очите ни за причините за щастието и 
страданието”. За разлика от Запада, който е цивилизация на действието — 
„действие върху човешката история чрез прилагането на политическото 
изкуство, на действие върху света чрез прилагането на знанието за законите на 
природата, с убеждението, че по този начин светът може да бъде 
трансформиран, пригоден към нуждите на човека”, Изтокът „никога не е целял 
да трансформира външния свят посредством физическо действие, а да го 
трансформира по пътя на създаването на по-съвършени човешки същества, 
давайки възможност на човешкото същество да развива духовно познание”346. 
 На Запад човекът не е частица от Съществото на съществата, той е 
творение на Създателя, отделило се и различно от него, а поради това 
тъждествеността не е възможна — „човекът сам, обърнат навътре към себе си, 
е в състояние да изживее единствено собствената си душа на създание, която 
може да е или да не е подобаващо свързана със Създателя си”. Така 
„върховната функция на западния мит и обред е да установи канали на 
взаимоотношения — на Бога с човека и на човека с Бога”347. И човекът 
съхранява не само автономност, но и отговорност за своите постъпки, които 
минават чрез неговите индивидуални решения, които после подлежат на 
преценката на Създателя. 
 Сред причините за това разделение и различие между Запада и Изтока 
Джоузеф Камбъл вижда формирането на европейския дух на базата на 
палеолитните ловни дейности, при които решаваща е била индивидуалната 
преценка. Това означава, че светът не е възприеман като веднъж завинаги 
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подреден съгласно божествени закони, а като свят, в който човекът е имал 
свобода и право на рационално поведение. Личността е трупала авторитет и 
признание, заедно с това и благосъстояние на база на своите самостоятелни и 
независими постижения348. А там, където главното действащо лице е бил 
Ловецът с неговите индивидуални ловни умения, там „и самото схващане за 
безсмъртие било индивидуално, а не колективно. Освен това духовно 
водачество упражнявали преди всичко шамани, т.е. индивиди, дарени с 
духовна власт по пътя на лично духовно изживяване, а не обществено 
издигнати жреци, станали членове на някаква организация по пътя на 
назначаване и помазване”349. Ето защо принципът на Его-то като просветена, 
разумна способност за отговорна преценка („принципът на реалността") е 
станал велика основа на хуманистичния индивидуализъм на Западния Човек350. 
 Докато на Изток, с настъпването на неолитната революция (земеделието 
и скотовъдството), индивидът се подчинявал на интересите на групата и 
постепенно е бил сведен до нейна съставна част. [...] Така „в целия ход на 
смутната история на взаимодействие между двата културни свята с 
редуващите се отмествания на махалото в едната и другата посока, 
нерешимият конфликт между принципите на палеолитния индивид и 
неолитната изведена до святост група е създал и поддържа до сега състояние 
едновременно на творческа реципрочност и взаимно презрение”351. За Колин 
Уилсън (Colin Wilson) „груповото съзнание" е ограничено като потенциал. То е 
„статично по природа” и „не може да роди леонардовци или бетовеновци, или 
айнщановци”352. 
 Хората на Запада, следвайки написаното от Джоузеф Камбъл за 
древните гърци, се гордеели, че могат „да живеят не като подкастрени дейци на 
някакъв въртящ се, вечно въртящ се космически ред, а като рационално 
преценяващи хора. [...] Разкритият космически ред не се тълкувал като модел 
за човешки ред, а като негова рамка или ограничение. Освен това Обществото 
не се освещавало, за да стои над съставящите го Хора”353. 
 През Египет, а след това, чрез допира на видни гръцки държавници, 
философи, мъдреци (Солон, Питагор, Платон и др.) с тази древна земя и най-
вече с нейните жреци, през Гърция и Рим, и нататък, чрез Християнството, 
Ренесанса и Модерността, се формира днешният Запад — пласт върху пласт, 
ценност върху ценност, мисъл върху мисъл. 
 Според Михаил Коростовцев (1900—1980) са безспорни гръко-
египетските контакти в духовната сфера през VII—VI век пр.Хр. Гърците са 
познавали основните постановки на различните египетски теогонии и 
космогонии, но „не са копирали египетските възгледи, а са взели от тях онова, 
което би могло залегне в основата на натурфилософските учения”354.  
 Особено интересно е влиянието на религията и светогледа на древния 
Египет върху развитието на Християнството, „чието оформяне било в 
значителна степен подпомогнато от древната религия на Египет”, като „редица 
египетски елементи проникват в християнството в оригиналния си, почти 
директен вид”. Този проблем има два взаимосвързани аспекта — най-напред е 
приносът на египетската религия за формиране на ранното християнство, а 
след това е нейното влияние върху вече формираното християнство355.  
 Анализирани са дълбоките връзки между египетските Поучения и 
библейските книги Псалми и Притчи, между египетските митове за 
сътворението и юдейската и християнската доктрини за сътворението. 
Очевидно е, пише Розали Дейвид (Rosalie David), че „египетската религия е 
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повлияла на християнството не само чрез Стария и Новия завет, но и чрез 
египетско-елинските традиции на Александрия, където християнството е 
пуснало първите си корени”356. 
 Михаил Коростовцев намира убедителни паралели между утвърдения 
(макар и временно) в края на XVIII династия — с религиозната реформа на 
Аменхотеп IV (около 1353 г. пр.Хр.—1335 г. пр.Хр.), фараон еретик, известен 
като Ехнатон, сочен като един от предтечите на монотеизма и смятан от някои 
автори за самия Мойсей357), — монотеистичен култ (за един и единен Бог) към 
Атон и монотеизма на юдейството и християнството. Очевидно е сходството, в 
частност, между химна в чест на бог Атон, съставен и записан тогава и Псалом 
(Псалм) 103 (Псалом Давидов за сътворението на света)358.  
 Според Коростовцев в източниците от XIX династия (1300 г. пр.Хр.—
1200 г. пр.Хр.), потвърждаващи култа към Амон също се открива нещо общо с 
библейските псалми. В Библията намират отражение и египетските възгледи за 
задгробния живот, в частност представите за психостазията, както и влиянието 
на египетските представи за произхода на света (най-вече хермополската 
космогония) върху библейската космогония359. Нека да добавя тук и култа към 
Изида, който „се разпространил в античния свят едновременно с 
християнството и бил породен от същите социални и морални потребности на 
масите - необходимостта от утешение, защита, справедливост приживе и след 
смъртта”360. 
 И така, за Западната култура, чиито корени са в Едноречието, Времето е 
Стрела от Миналото, през Настоящето към Бъдещето. Ето защо тя е толкова 
динамична, прагматична и енергична.  
 Западната култура е индивидуалистична култура. 
 Западният човек знае, че е само Тук и само Сега — кратък отрязък от 
Пътя, малък отрязък от Пространството, мимолетен отрязък от Времето. 
Времето тече като Стрела, чийто край сочи към Миналото, а чийто връх сочи 
към Бъдещето. Животът на Западния човек е само миг от полета на тази 
Стрела. Миг, който е единственият негов шанс, като втори няма да има, изпусне 
ли го той — и край. 
 Западният, Индивидуалистичният човек е в постоянен стрес от това. 
Поради тази причина той е безумно чувствителен към своето здраве и ужасно 
се бои от Смъртта. Той мрази Смъртта, защото тя може да му отнеме едничкия 
шанс да се реализира, да постигне нещо в живота, да остави диря след себе 
си.  
 Западният човек много повече предпочита да има, отколкото да бъде, 
защото това, което притежава, е знак и доказателство, че го е имало и него, че 
е постигнал нещо, а „стремежът за придобиване на богатство, слава и власт се 
е превърнал в смисъл на живота”361. 
 На Запад Човекът е мярата за всички нещаXXVI. Тук в една река не можеш 
да влезеш два пътиXXVII Защото втория път тя вече, заедно с всичко останало, 
ще бъде друга. 
 За Източната култура, чиито корени са в Двуречието, Времето е Кръг, по 
който Природата и хората се въртят повторяемо, циклично, вечно. Ето защо тя 
е толкова пасивна и съзерцаваща, ирационална и медитираща.  

 
XXVI Протагор (около 490г. пр.Хр.—около 420 г. пр.Хр.): „Човекът е мярка за всички неща — за 
съществуващите, че съществуват, а за несъществуващите, че не съществуват”. 
XXVII Хераклит (около 544 г. пр.Хр.—около 483 г. пр.Хр.): „Не можеш да влезеш два пъти в една и 
съща река”. 
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 Източната култура е колективистична култура.  
 Източният, Колективистичният човек е спокоен, мислещ, нирванен. Той 
знае, че ако в този живот шансът не е с него и на негова страна, то при 
следващото завъртане по Кръга на Времето би могло да му се падне и по-
добър жребий. Затова на нещата може да се гледа по-философски, няма за 
къде, за кога и за какво да се бърза, нужно е търпение. Ако приседнеш до брега 
на една река и умееш да чакаш достатъчно дълго, хладнокръвно и търпеливо, 
ще доживееш край теб по реката да мине трупът на твоя враг. Индивидът на 
Изток е приел този бавен, сангвиничен възглед за нещата от живота. Той не 
бърза, а размишлява, търси смисъла. За него много по-важно от намирането на 
смисъла (ако това е възможно!) е самото му търсене.  
 Източният човек предпочита преди всичко да бъде, отколкото да има, 
защото това, че е бил, че е устремен към духовното е знак и доказателство, че 
е изпълнил своя малък дълг в осъществяването на дълбокия и неразбираем за 
самия него висш замисъл. Затова Ерих Фром пише: „Модерният човек не може 
да разбере духа на общество, което не се гради около собствеността и 
алчността”362. 
 От казаното дотук става ясно, че в нашия свят има глобално 
разделение: на култури с висока степен на индивидуализъм (т.е. 
индивидуалистични култури) — това са Западните общества; и култури с висока 
степен на колективизъм (т.е. колективистични култури) — това са Източните 
общества. 
✓ Ето как и защо, когато се говори за индивидуалистични общества, се 

разбира „Запад”, а когато се говори за колективистични общества се 
разбира „Изток”.  

✓ Ето защо и как релацията „Запад—Изток” придобива нови дълбочини и 
ни кара да преобръщаме културологични, антропологични и 
цивилизационни пластове. 

 А за целите на своя анализ е съвсем естествено да се опитам да 
отгранича Запада и Изтока преди всичко и най-вече по отношението им към 
Сигурността. 
 На Запад с много повече основание се смята, че една група от индивиди 
е в състояние на сигурност, когато всички индивиди (по-скоро повечето от тях) 
са в състояние на сигурност. Може би ще бъде по-ясно, ако отново за малко 
думата „сигурност” се замени с „щастие” (защото „сигурен съм” има двоен 
смисъл: „в състояние на сигурност съм” и „убеден съм [че нещо е така])“. Тогава 
ще парафразирам горното твърдение по следния начин: „На Запад една група 
индивиди е щастлива, когато всеки от нейните индивиди е щастлив”. Водещата 
ценност тук е сигурността (щастието) на индивида, докато сигурността 
(щастието) на групата е следствие от индивидуалната сигурност (т.е. от 
индивидуалното щастие) на всичките нейни членове (или по-скоро повечето от 
тях). Това на практика означава, че обществото е индидуалистично — то 
поставя в центъра Индивида. 

На Изток е точно обратното — далеч по-вярно е виждането, че един 
индивид е в състояние на сигурност, когато общността, на която той 
принадлежи е в състояние на сигурност. Водещата ценност тук е 
сигурността на Групата, а сигурността на всеки един от съставящите я 
индивиди (или отново поне на повечето от тях) е само следствие от сигурността 
на Групата. Или по-разбираемо: На Изток един индивид е щастлив, когато 
групата, на която той принадлежи е щастлива. Тук съответно, водещата 
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ценност е сигурността (щастието) на групата, докато сигурността (щастието) на 
всеки един от изграждащите я индивиди е само следствие от сигурността 
(щастието) на групата. Това на практика означава, че обществото е 
колективистичното — то поставя в центъра Групата. 
 Индивидуалистичните култури са ориентирани към решаването на 
проблеми и изясняване на алтернативите за решаването им. При тези култури 
хората общуват главно за да постигнат нещо заедно и отношенията им с това 
могат да се изчерпят. Ключовата дума за такива култури е „контракт” 
(contract)363, т.е. ние сме заедно, защото ни свързват общ бизнес и общи цели, 
свързва ни обща кауза и след нея всеки може да продължи по пътя на личните 
интереси. 
 Колективистичните култури разглеждат решаването на проблеми само в 
контекста на изграждане на отношения между страните, на създаване на такава 
атмосфера, в която преодоляването на възникнал между страните конфликт на 
интереси ще бъде естествено следствие от тази атмосфера, от този климат на 
съвместно общуване. За тези култури ключовата дума е „контакт” (contact)364, 
т.е. първа, най-важна и главна задача е да се постигне степен на обвързване на 
интересите и сътрудничество; а след това вече проблемът може да се реши, 
като се съхранят и отношенията. 
 Индивидуалистичните култури са култури на ниския контекст365, т.е. при 
тях казаното и извършеното трябва да се възприемат точно такива, каквито са, 
без условности, пряко: „Да” е „Да”, „Не” е „Не”, „Искам” е „Искам”, „Мога” е 
„Мога”, „Знам” е „Знам”. При тези култури винаги се предполага някакъв избор 
от две възможни взаимноизключващи се алтернативи „или—или” на базата на 
инструментални, ориентирани към постигането на целите, критерии; стилът е 
„can—do” („мога—правя”), духът е „problem-solving” (ориентиран към решаване 
на проблемите), методът е „give and take”, („ти — на мене, аз — на тебе”). 
Поведението на човека е прагматично, рационално и далеч по-решително. 
Смята се, че човекът си поставя цели, строи план за тяхното постигане, а после 
може да манипулира средата, обстоятелствата и проблемите в свои цели и 
интерес и в съответствие с избрания план. Следователно се отделя 
сравнително малко внимание на обстоятелствата (които се смятат 
променими) и на опонентите (те са част от проблема, а не част от решението 
му), на техните цели, стремежи, амбиции и притеснения, защото се приема, че 
на тях, на опонентите може да се влияе366. 
 Колективистичните култури са културите на високия контекст367, т.е. при 
тях казаното и извършеното трябва да се възприемат само в конкретния 
контекст, условно, в зависимост от обстоятелствата. Нищо не е винаги точно 
това, което изглежда, а трябва да се разшифрова, да се превежда, за да се 
отгатне точният му смисъл. Много важен е езикът на тялото. Държи се на 
статуса, уважението, зачитането, „съхраняването на лицето”. Или както някъде 
се шегуваха, двама японци не могат да се разберат на тъмно, защото няма да 
виждат поклоните, мимиките и жестовете един към друг, а те са носители на 
важна информация. При културите на високия контекст светът е сложен, 
нюансиран, двусмислен, противоречив. Решенията на проблемите са различни, 
алтернативите са взаимновключващи се, допълващи се, с избягване на 
простите дихотомии, т.е. предпочитат се възможности от типа „и—и”. Стилът на 
поведение е адаптивен, приспособяващ се към обстоятелствата, отхвърлящ 
идеята, че човекът може да манипулира средата, да я променя по свой вкус, а 
се предполага, че той трябва да се адаптира, да се напасне, да се приспособи 
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и пристрои към нея. Затова човекът е ориентиран не толкова към проблема, а 
към изграждането на отношенията с другите хора, с опонентите и поради тази 
причина в нещата се виждат различни нюанси и пъстрота. Изграждането на 
връзката е по-важна от самото разрешаване на проблема, което се търси в 
контекста на изградените отношения. Много важни и въздействащи аспекти на 
взаимоотношенията са символите, статусът, лицето, жестовете, комуникацията 
е сложна, избягваща конфронтацията. Избягва се директното 
противопоставяне, изваждането на повърхността на противоречията, а ако 
възникне конфликт, то  той не толкова трябва да бъде решаван, колкото да се 
възстанови предишният характер на отношенията и те да бъдат укрепени. И 
само в контекста на подобрените отношения има смисъл да се решава и 
самият конфликт368. А идеалната, всъщност желаната ситуация, е конфликтът 
да бъде избегнат, защото самото негово допускане е беда, разкъсване на 
отношенията между хората и общностите. Ако на Запад предпочитат резултата 
пред процеса, на Изток предпочитат процеса пред резултата.  
 На Изток хармонията в обществото е цел, а не е естествено, изначално 
състояние, тя се преследва от несъвършени хора и се постига чрез 
самоограничения, толерантност, прощаване и сътрудничество помежду им. 
Смята се, че краткосрочната мъдрост, т.е. ориентирана към конкретната 
ситуация и с краткосрочни позитиви, може да бъде дългосрочна глупост, т.е. 
погрешна в дългосрочен план369.  
 А на Запад, обратно, конфликтът е другото име на отношенията между 
хората, общностите и държавите. Той е просто взаимодействието между 
интересите на различните хора, общности и държави. Употребявам думата 
„Взаимодействие”, защото „Сблъсък”, а впрочем и „Конфликт”, са натоварени — 
особено по нашите географски ширини — с деструктивен смисъл. Точно както 
„Компромис” тук звучи като нещо прекалено лошо. 
 Впрочем, Конфликтът не е изначално зло, той може да бъде двигател на 
развитието, може да спомага за преструктуриране на отношенията и за 
оптимизирането им. Не бива да се бърка Конфликтът с начина на неговото 
разрешаване, който може да бъде несилов (мирен) или силов. В тази връзка 
обичам да се шегувам на лекциите си, че единствената разлика между Европа 
и Балканите е, че при конфликт в Европа казват: „Седни тук да се разберем!”, а 
на Балканите казват: „Излез навън да се разберем!”. 
 Дори и през призмата на възприятието за ролята на Конфликта, може да 
се разбере, защо на Запад дават приоритет на хоризонталните отношения в 
обществото. На Запад доверието е въпрос на личен избор. Тъй като свободата 
и самостоятелността са поставени над реда и стабилността, а личните 
интереси стоят над общностните и човекът преследва преди всичко своите 
собствени цели и приоритети, той е принуден да осъзнае, че да бъде надежден 
е в негов интерес370. 
 На Изток Конфликтът в отношенията между хората трябва да бъде 
избягван и това, че всеки човек има свои лични интереси, е предпоставка за 
възникването на конфликти. Ето защо на Изток се дава приоритет на 
вертикалните отношения, а доверието е въпрос на дълг — не се ли прояви, 
следва санкцията на общността, към която индивидът принадлежи. Тъй като 
редът и стабилността са поставени над свободата и самостоятелността, а 
общностните интереси стоят над личните, то човекът, комуто е гласувано 
доверие, е длъжен да бъде надежден371. 



 78 

 От епохата на модерността индивидуалистичният Запад става носителят 
на прогреса, демокрацията, човешките права и свободи. Той пробужда 
колосални съзидателни сили, дава бурен тласък на развитието и е лидер на 
човечеството. 
 Обаче проблемът на индивидуалистичния Запад е, че той се базира на 
пазара и конкуренцията, на частната собственост и егоистичния интерес, на 
състезанието и постоянния стремеж да се побеждава, да се изпреварва, да се 
постига колкото се може повече — днес повече от вчера, утре повече от днес. В 
подобни условия, с подобни усилия и при подобни стремежи, неизбежно се 
нанасят огромни щети на междучовешките отношения, на ценностите, на 
морала и етиката. Целите започват да оправдават средствата, а средствата не 
се подбират при преследване на целите. Неизбежно става разкъсването на 
социалните връзки. Разпиляват се социалният капитал и чувството за общност. 
Пренебрегват се взаимопомощта, солидарността, сцеплението, човещината. 
Загубва се хуманната чувствителност към проблемите на другите. Партньорът 
става опонент, опонентът става враг и разделителните линии на 
индивидуалните, груповите, корпоративните интереси се превръщат в гранични 
бразди между хората, а после се оказват и барикади. 
 В този аспект индивидуалистичните култури имат много, от което да се 
поучат от колективистичните, при които материалният успех не е единственият 
критерий за достойнствата на човека. Там съществува социална среда от 
връзки — родови, приятелски, общностни или други, която да поглъща част от 
негативните преживявания, да компенсира част от разпиляната енергия, да 
подава ръка на падналия и болния, слабия и неудачника. Точно от такива 
корективи, позитивни примери и общи усилия, солидарност и взаимопомощ, 
има огромна потребност всяка индивидуалистична култура, за да не загуби 
ориентири, опори, нравствени ограничители и стимулатори, и ценности,  за да 
не се окаже без нравствени ограничители, без морални стимули, за да не се 
изроди, за да не се превърне в непрекъснато състезание за материални 
блага... 
 Всяка човешка общност (общество, култура, цивилизация) има шанса да 
оцелее и да се усъвършенства само ако е в състояние да си създаде ценностна 
система и да се самоорганизира в такива сдружения и групи от просветени 
хора, които доброволно, всеотдайно и солидарно да се нагърбят с огромното 
бреме  да помагат на хората и обществата да запазват човешкото си лице, да 
не се отклоняват от своя път на служене на висшите истини, на възвишените 
цели, на високия дух. Винаги, дори на най-индивидуалистичните общества, в 
най-проспериращите им периоди, са били необходими такива сдружения и 
групи от просветени хора. Защото човекът на Запада, както в Европа така и в 
САЩ, изпитва понякога вътрешната потребност — да избяга от свободата372, от 
егоизма на пазара, от това преследване на успеха с цената на всичко и да 
намери подслони и убежища на състрадание, грижа и утеха, където да 
удовлетвори стремежа си за общност373. 
 Загнивали и загивали са онези общества и народи, които не са намирали 
в себе си енергия, сгъстъци на воля и просветени помисли и пориви, така че да 
изградят подобни сдружения и групи, подобни общности — готови безкористно 
да се борят, готови да работят енергично за по-добро качество на отношенията, 
за тържеството на символи, знаци, норми — носители на нравствена енергия от 
по-висш порядък. За западните индивидуалистични култури, заплашени от 
известно (а някои от значително) атомизиране (на ниво хора) и 
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фрагментизиране (на ниво прослойки), мрежите от междинни общности 
(междинни в смисъл между отделния Индивид и цялото Общество) са 
изключително ценни, защото те дават колективистичен коректив (и шанс!) на 
обществата и с всеотдайност инжектират в тези общества съпротивителни сили 
срещу възможните и видими деструктивни въздействия на днешния трудно 
възпиран, нерядко обезкървен от ценности индивидуализъм. 
 Обществата с индивидуалистични и колективистични култури може да 
бъдат назовани съответно „Индивидуалистична цивилизация” и 
„Колективистична цивилизация”. Между тези две култури или цивилизации се 
разполагат т.нар. „между-култури” (in-between cultures) и „между-цивилизации” 
(in-between civilisations). 
 Тук възниква сакралният въпрос: „Къде сме ние?”. Вероятно българите, 
особено що се касае до възприятията за сигурността на индивида и групата, 
сме от т.нар. „in-between общества” (in-between societies), между-общества, 
между тези два полюсни типа култури — индивидуалистичните и 
колективистичните. Даже когато най-много държим на индивидуалната си 
свобода и независимост, едното ни око гледа към групата, за да се мушне на 
завет под нейното крило, ако положението стане „напечено”. И обратното, дори 
най-дълбоко стаили се в групата, нещо от нас мисли преди всичко за себе си, 
без да си прави сметка понякога какви могат да се окажат последствията от 
това за цялата група. Следователно ние не сме нито отляво, нито отдясно на 
тирето, а сме самото тире или поне част от него, като това не е повод нито да 
се гордеем с този факт, нито да се срамуваме от него. Тук не може да се прави 
градация коя култура е по-морална и по-достойна или пък „по-прогресивна”. 
 В психологията на народа ни (а това се отразява и на неговото 
възприятие за сигурността) се интегрират черти, присъщи на 
индивидуалистичните общества (прагматизъм и егоизъм, адаптивност и 
изменчивост, рационалност и динамика, вземащи връх над традициите), но и в 
немалка степен — черти, присъщи на колективистичните общества 
(преобладаване на устойчивите форми, ирационалните мотиви, традициите). 
Ето защо животът в България редува периоди на стабилност, достигаща до 
непроменимост с периоди на бурни промени. Ние приличаме ту на скала, която 
сякаш от векове седи непокътната на мястото си, ту на подвижни пясъци, по 
които написаното изчезва веднага, без следа потъват енергия, надежди, 
усилия, емоции... 
 Тези разсъждения ми позволяват да погледна от още един ъгъл т.нар. 
„Преход към демокрация” у нас. 
 България живя няколко десетилетия в условията на тоталитарен тип 
общество. То също по своето съдържане бе израз на колективистичност, макар 
и доста особена, защото колективистичността не би трябвало да означава 
цялостна загуба на индивидуалистичността, на специфичното у отделните 
индивиди, тя не би трябвало да е и размиваща обществото в безлика, сива 
маса. Както вече казах, индивидуалистичната общност и колективистичната 
общност се различават основно по това на какво се дава приоритет — по 
отношение на сигурността, щастието, материалното благополучие и т.н. — 
дали на индивида пред общността или обратното. И затова колективистичното 
не значи пълно унищожаване на индивида, както и индивидуалистичното не 
значи пълно унищожаване на колектива. 
 В този смисъл България по стечението на историческите обстоятелства 
бе отвикнала от индивидуалистичното общество и бе загубила имунитета си 
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срещу някои крайни, стигащи до агресивност и деструкция прояви на 
индивидуализма. Ненапразно през последните 20 години имаше толкова 
примери на безогледен и хищен индивидуализъм, на конфронтация, омраза и 
насилие, на морална криза и нравствен разпад. Липсват възпиращи котви, 
обществото се носи като на гребена на сляпа стихия, няма кой да му дава 
ориентири, да работи за неговото освестяване. Няма лидери, няма 
държавници. 
 Ние непрекъснато забиваме нос в пъпа на ежедневните нужди, 
показваме остър дефицит от стратегическо мислене. Отчасти това се дължи на 
живота, който векове наред сме водили на това кръстопътно и взривоопасно 
място — Балканите. Тук сме се изправяли твърде често пред непосредствената 
заплаха от външен враг, нужно е било постоянно да мислим за оцеляване, за 
това как днешния ден да бъде преживян и дали ще има утрешен ден. В такива 
условия, при подобен стрес, много трудно е било да се формират способности 
и нагласи към дългосрочно визионерство, към стратегическо мислене. Не сме 
развили тези способности, тези сетивности — и защото никога не ни е било до 
тях, и защото всяко отпускане, всяко залисване в нещо, което надхвърля 
жизнения отрязък на еднодневките, винаги ни е струвало много скъпо, винаги 
сме били наказвани от Съдбата, Великите сили или поредните нашественици.  
 Също така, ние много трудно се сплотяваме — и пред трудностите, и за 
по-значими цели. Нашето неизменно себеусещане е, че като народ вечно се 
делим и винаги сме разделени. Не на последно място това е така, отново 
заради изпълнената с рискове среда на Балканите, заради ограничените ни 
човешки и материални ресурси. Разбира се, твърде героично е когато врагът 
измъчва и избива твоите сънародници в съседното село или в близкия град, да 
се вдигнеш целокупно с хората от твоята махала и да се притечеш на помощ на 
жертвите. Но дали това красиво, романтично и героично решение е било и 
прагматичното, вярното и правилното? Когато сънародниците ти гинат срещу 
превъзхождащ ги десетократно враг, дори ти да отидеш с всички налични сили 
в тяхна защита, врагът пак ще те превъзхожда в непосилна, макар и не 
десетократна, а вече в „само” петкратна степен. 
 Така че решението, което е възпирало от безсмислена саможертва и е 
тласкало към снишаване, скриване, скатаване, се е оказвало по-адекватното 
решение. Защото е позволявало да се запази българското семе, българското 
племе. Да, далеч по-героично е да погинеш в сечта и клането заедно със 
своите сънародници от съседното село или близкия град. Но това понякога, 
макар и страшен, е по-лесният и по-лекият Избор. Другият Избор — да не 
погинеш мърцина, а да направиш всичко, за да оцелееш, макар и изглеждащ 
ужасно неестетичен и неетичен, — всъщност е спасителният, съхраняващият 
рода и племето Избор. И ние сме го правили, когато дилемата е била погиване 
днес или живеене утре. Написаното току що в никакъв случай не омаловажава 
героизма на лудите глави, на нехранимайковците, на мечтателите безумни и 
образите невъзможни, които измиха лицето на България пред тогавашната (и 
почти все същата) Европа. Впрочем, да се чуди човек откъде тези титани — 
Васил Левски (1837—1873), Христо Ботев (1848—1876), Георги Бенковски 
(1843—1876), Панайот Волов (1850—1876), Васил Петлешков (1845—1876), 
Тодор Каблешков (1851—1876) — намираха в сърцата си толкова любов към 
България?! Защото край тях тогава е една примирена и сплашена рая, която 
материално живее сносно, макар и в пълна несигурност, не вярва в себе си и в 
бъдещето си, разсъждава, че преклонена главица сабя не я сече и че да би 
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мирно седяло, не би чудо видяло... И в същото време си казва: „Че какво 
толкова му е лошо на положението? Ами ако стане още по-лошо?”. Но не, 
нашите отчаяни революционери, макар и толкова различни един от друг, си 
приличат неистово по едно — обичта към България. 
 Разбира се, много ми се иска заедно с тези революционни гении ние да 
се научим да тачим и другите, радетелите на мирното променяне на народа и 
земята ни, тръгнали по пътя на освестяването на българското племе не чрез 
кървава революция, а чрез духовна еволюция, чрез Вярата и Църквата — 
Неофит Бозвели (1785—1848), Иларион Макриополски (1812—1875), Стефан 
Богориди (1780—1859), Стоян Чомаков (1819—1893), Петко Славейков (1827—
1895), Тодор Бурмов (1834—1906)... 
 Главното в тези мои разсъждения е разбирането, че в името на 
оцеляването, както много пъти е разсъждавал на тази тема Димитър Йончев, 
нерядко е трябвало да изберем да се разпадаме на малки групи. Ето защо ни е 
толкова трудно сега да се обединяваме, да се сплотяваме и консолидираме 
около някаква цел или идея. 
 Тези две „исторически наследства” у българския народ — дефицитът от 
стратегическо мислене и трудното му обединяване — са приведени не като 
оправдание, а като обяснение на някои наши, присъщи ни и трудно променими 
черти. Но тук е ролята и мястото на елита и особено на лидерите на нацията да 
помагат на народа и обществото да променя онези черти от националната ни 
идентичност, които ни дърпат назад, които носят рискове за страната ни и 
нейната модернизация, демократизация и европеизация, както и да съхраняват 
всичко онова в идентичността ни, което работи за добруването на България 
като българска държава в европейското цивилизационно пространство. 
 Това е много остро необходимо, още повече че редица дисипативни и 
ерозиращи битието и съзнанието ни процеси набират ход. В резултат на това у 
нас застрашително бързо се развиват в изключително остра степен метастази 
на всичко онова, от което са заплашени западните индивидуалистични 
общества — от атомизиране, апатия и аномия; от липса на общи идеи и 
начинания, които да инжектират в обществата съпротивителни сили и ваксини 
срещу деструктивните въздействия на днешния трудно възпиран, обезкървен 
от ценности и морал индивидуализъм. 
 Необходими са структури — острови на най-солидарен, безсребърен и 
съзидателен колективизъм, обединяващ хора, абсолютно доброволно 
обединили се за да помагат на народа си, да помагат на региона, да помагат на 
континента и на света. А всички те се нуждаят от вдъхновяващия дух и 
напътстващата ръка на високата идея, на каузата, на сплотяващата общност. 
Защото пред нас са много сериозни предизвикателства, трансформации и 
мутации на глобалното ни пространство и ние можем да намерим отговор на 
тях само ако има сплотяващи и просветляващи човека сили. Това е Мисията на 
сдруженията, в които понятията Свобода, Братство и Равенство се изпълват с 
истинското и изначално съдържание. 
 Защото всяка една човешка общност (общество, култура) има шанса да 
оцелее и се усъвършенства само ако е в състояние да си създаде ценностна 
система, на която да се опира; принципи, които да отстоява; каузи, които да 
преследва; хора и общности, които са готови безкористно да се борят, да 
работят за по-добро качество на живота, обществото и човека. Дебатът за 
ценностите и хуманните измерения на това, което се случва у нас предстои. 
Този дебат може би ще роди нови лидери, качествено различни от сегашните, 
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тъй като на карта е заложено бъдещето на България именно като държава с 
българска национална идентичност. 
 
 Нека да се върна сега отново към разсъжденията за различията между 
Запада и Изтока, за определянето на които има и редица други подходи. 
 Първият подход, който хвърля своеобразен мост с досегашния анализ, 
е свързан с класификацията на етническите общности, проведена от Лев 
Гумильов, според която народите биват „статични” („персистентни”) и 
„динамични” в зависимост от това дали те възприемат Времето като  
циклично или като линейно374.  
 ● Статични, според Гумильов са тези народи, при които жизненият 
цикъл се повтаря без изменения при всяко ново поколение. Това, че тези 
народи са „статични”, не означава, че живеят в инвариантни, постоянни условия 
— те също са подложени на външни въздействия и често загиват, когато 
настъпят изменения във външната среда. Понякога статичните народи 
избягват да взаимстват каквото и да било у съседните народи, а когато го 
правят, възприемат, и то много леко, само това, което им подхожда, без да 
променят привичния си ритъм на живот. Статичните народи възприемат и 
„пресмятат” Времето като циклично, т.е. в моите интерпретации то за тях е 
като постоянно повтарящ се Кръг. Ето защо, оставайки в понятийните рамки на 
дихотомния анализ „Изток—Запад” би могло да се каже, че източните 
етнически общности са много повече статични, както това понятие се 
използва от Лев Гумильов 
 ● Динамични, според Гумильов са тези народи, при които жизненият 
цикъл се мени непрекъснато — променят се техните идеали, вкусове, обичаи, 
появява се категорията „мода”, постоянно възниква проблемът „бащи и деца”. 
Естествено, заедно с появата на Новото се забравя Старото и именно тези 
промени се наричат „развитие на културата”. Динамичните народи също не са 
вечни. Те или изчезват без следа, защото са се „размили”, след преминаването 
на определен цикъл на развитие, се превръщат в статични, които на свой ред, 
след различни трансформации, се превръщат в динамични, но вече коренно 
различни от предходните. Динамичните народи възприемат и „пресмятат” 
Времето като линейно, т.е. в моите интерпретации то за тях е като насочена 
от Миналото през Настоящето към Бъдещето Стрела. Ето защо, оставайки 
отново в понятийните рамки на дихотомния анализ „Изток—Запад”, би могло 
аналогично да се каже, че западните етнически общности са много повече 
динамични, както това понятие се използва от Лев Гумильов. 
 Вторият подход е свързан с изследването на западното и източното 
мислене. Големият познавач на източната философия (и последовател на 
Дзен-будизма) Дайсецу Судзуки (Daisetsu Suzuki, 1870—1966) прави следните 
изводи375: 
 ● Западното мислене е дуалистично, обективно, диференциращо, 
индуктивно, количествено, понятийно, вербално, логически ориентирано, 
рационално, позитивно. 
 ● Източното мислене е монистично, субективно, интегриращо, 
дедуктивно, качествено, образно, символично, емоционално ориентирано, 
ирационално, описва чрез отрицания. 
 Третият подход е свързан с проучванията за различната роля и 
различните функции на лявото и дясното полукълбо на човешкия мозък: 
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 ● Лявото мозъчно полукълбо е „мъжествено, по-грубо, по-активно, 
интелектуално, аналитично, линейно мислещо, склонно към проследяване на 
причинно-следствените връзки. То контролира дясната половина на тялото, 
управлява говорната функция и „отговаря” за разпознаването на схемите, на 
общото, за логическото мислене и разсъдливостта, за телесните усещания, 
обслужващи предимно интелекта. Следователно „лявомозъчният” човек е 
личност учен. Тази личност живее в рационалния свят, изучава дълбоките 
причини за ставащото. 
 ● Дясното мозъчно полукълбо е „женствено, религиозно, възприемчиво, 
интуитивно, холистично, нелинейно мислещо, спонтанно, алогично”. То 
контролира лявата половина на тялото. То от своя страна е свързано с 
разпознаването на форми, модели и лица, с обработването на новостите и 
регистрирането на поредиците от факт, с възприемането на музиката и 
„отговаря” за емоциите и чувствата, за духовните усещания или всичко, което е 
свързано с душата. Следователно „дясномозъчният човек” е личност артист. 
Тази личност живее някъде в сенките и ние почти не съзнаваме 
съществуването й освен в състояние на дълбока релаксация или на 
„вдъхновение” 376,377,378,379. 
 Както пише Колин Уилсън: „Дясномозъчната осъзнатост е пасивна; 
лявомозъчната е активна. Дясномозъчната осъзнатост е като широка, 
бавнотечаща река; лявомозъчната осъзнатост е като силна струя вода”380. Той 
привежда изводите на поета Робърт Грейвс (Robert Graves, 1895—1985) в 
книгата му „Бялата богиня" („The White Goddes”). Грейвс твърди, че първата 
универсална религия на човечеството е била почитането на богинята на луната 
(„бялата богиня”), с която е свързана интуицията, раждана от дясното мозъчно 
полукълбо.  

По-късно обаче тази религия е била изместена от делови, рационален 
почитането на слънчевия бог Аполон — символ на науката и на 
рационалността, т.е. на познанието, раждано от лявото мозъчно полукълбо. Ако 
при култа към Бялата богиня (т.е. към Луната) азбуката е била орфическа, то 
при култа към Аполон (т.е. към Слънцето) се е наложила търговската 
финикийска азбука (АБВ) и се поставя началото на европейската литература и 
наука381. 
 „Лунното” знание, „дясномозъчното” — това е прозрението, интуитивното 
знание, обемащо нещата като цяло.  
 „Слънчевото” знание, „лявомозъчното” — това е информираността, то 
борави с думи и концепции и фрагментира изучавания обект чрез дисекция и 
анализ. Именно „слънчевото” знание, „което може да се организира в 
енциклопедии, в речници и в логаритмични таблици” започва да се развива 
около 1250 г. пр.Хр. според Джулиан Джейнс (Julian Jaynes, 1920—1997)382,383. 
То постепенно взема връх над „лунното” знание. 
 И западният човек попада в „капана на лявомозъчното съзнание”. То му 
позволява за малко повече от 3 000 години да създаде съвременната 
цивилизация. Това става, защото съзнанието, основано на лявата половина на 
мозъка, „е далеч по-продуктивен начин на развитие. Даровит човек, действащ 
чрез лявата половина на мозъка си, като Талес (около 620—около 546) или 
Питагор, или Платон, ражда важни идеи, които биват разпространени чрез 
писмеността и така оказват влияние върху много повече хора, отколкото и най-
обаятелният шаман. Точно с помощта на Новия завет и Корана Иисус и 
Мохамед завладяват света”384. В този смисъл днес Западът е много повече 
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„лявомозъчен”, т.е. рационален, прагматичен, индивидуалистичен. Докато 
Изтокът е много повече „дясномозъчен”, т.е. ирационален, емоционален, 
колективистичен. 
 Според детския невролог Тамара Шубенко зачестява появата на т.нар. 
„дясномозъчни" деца, т.е. деца с понижени висши психични функции — памет, 
логика, волеви процеси и с завишена емоционалност, засилен интерес към 
забавленията, компаниите, освобождаването от всякакви правила и норми на 
поведение. Тези деца са лесно раними, много по-склонни към самоубийство и 
към извършване на различни правонарушения. Те лесно се обединят в „банди”, 
където „никой не носи каквато и да било индивидуална отговорност за 
постъпките си”385. 
 Четвъртият подход е свързан с теорията за „културното 
преобразяване", приведена в книгата „Потирът и острието" (1987), където Риан 
Айслер (Riane Eisler) представя собствения си възглед за това, какво се е 
объркало с цивилизацията. Тя разглежда два основни обществени модела: 
„модел на съдружието” и „модел на надмощието”.  

Палеолитната и неолитната култура са били култури на съдружието, но 
„вследствие на период на хаос и на почти пълна културна разруха е настъпила 
коренна обществена промяна”. Културите на съдружието са били насочени към 
Богинята Майка, т.е. Бялата богиня на Робърт Грейвс. При тях мъжете и жените 
са били равни (затова се говори за „съдружие”). Но тези култури отстъпили 
постепенно, под натиска на номадите на културите на надмощието, където 
„норма били надмощието на мъжа, силата на мъжа и една общо взето 
йерархична и авторитарна обществена структура”386. В известна степен може 
да се каже, разбира се пречупено под малко по-друг ъгъл, че Западът днес е 
много повече цивилизация на „надмощието”, докато Изтокът е много повече 
цивилизация на „съдружието”. 
 Петият подход е свързан с хипотезата на Йозеф Шумпетер (Joseph 
Schumpeter, 1883—1950) за различията между „обективната” и „субективната” 
цивилизация387: 
 ● Обективната цивилизация е „цивилизацията на общество, при което 
всеки индивид [...] е подвластен на надиндивидуални правила; на общество, 
което признава определен етически и религиозен кодекс от норми за 
общовалиден и задължителен; на общество, при което изкуството е 
стандартизирано и цялата творческа активност отразява и обслужва 
надиндивидуални идеали”. 
 ● Субективната цивилизация е цивилизация, „при която обществото 
служи на индивида, а не обратното; [...] общество, обърнато с лице към 
субективните предпочитания и позволяващо на всеки да изгради своя 
собствена система от културни ценности”.  
 В този разрез на разглеждане на различията, можем да кажем, че 
Изтокът е много повече „обективна” цивилизация. А Западът е много повече 
„субективна” цивилизация. 
 Шестият подход е свързан с анализа на Франсоа Жулиен (François 
Jullien), посветен на различните стратегии за успех в Европа и Китай. 
 ● В Европа, бихме могли да кажем и по-общо — на Запад, най-напред се 
замисля един модел като идеал, той е нашето разбиране за „най-доброто”, 
една идеална форма, която се приема за крайна цел, обосновава се 
теоретично и след това започваме да я осъществяваме в действителността, 
така че всички наши волеви усилия, всички наши практически действия се 
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подчиняват на тази цел. И шансовете за успех и критериите за успех се 
определят от близостта на нашите действия до този идеален модел388. С други 
думи, ние се опираме на сложен процес на моделиране, базиран на научни 
основи, доколкото „науката (европейската, или най-малкото класическата наука 
[...] е една обширна практика на моделиране (и преди всичко на 
математизиране), чиито техники, приложени на практика, трансформират 
материално света, служат като свидетелства за ефикасност”. Логично обаче 
това, което дори и при максимални усилия се постига на практика винаги ще се 
отклонява в една или друга степен от модела и той „ще остава някъде на 
хоризонта, към който сме устремили погледа си. Оттеглил се във висините, 
идеалът е недостъпен”389. 
 ● В Китай, бихме могли да кажем и по-общо — на Изток, не се изгражда 
модел, който да служи за норма на поведение, а вниманието се съсредоточава 
върху хода на нещата, част от които е самото действащо лице, за да се разкрие 
наяве тяхната свързаност и да се извлече полза от тяхното вътрешно развитие. 
С други думи, вместо да се изгражда идеалната форма, която после чрез 
действия да се пренася върху нещата, се взема най-напред конфигурацията на 
нещата и след това се откриват благоприятните за усилията ни фактори. И 
още, не се определя цел на действията и човек не налага своя схема на света, 
а се оставя да бъде носен от естествения ход на нещата и се осланя на 
потенциала на самата ситуация. Той разчита повече на развитието на 
процесите, отколкото на собствените сетива, по-малко се старае да гради 
планове, повече се опитва да научи как да извлича полза от потенциала, който 
е заложен в ситуацията и който произтича от нейното саморазвитие и се оставя 
да бъде носен при неговото, на този потенциал, с развитие. Така стратегията на 
Изток изключва определянето на последователността от действия в 
съответствие с предварително начертан план, насочен към реализиране на 
даден идеал390. 
 Става ясно, че на Запад трактовката за ефикасността се опира на 
стратегия на моделирането и минава през съотношението „средство—цел”, 
т.е. търсят се практическите средства от нашето „разтвореното ветрило на 
ресурсите” за реализирането на идеалната цел391. 
 На Изток трактовката на ефикасността се опира на стратегия на 
използването и не минава през съотношението „средство—цел”, а през 
съотношението „условие—следствие”, т.е. базира се на потенциала, заложен в 
дадена ситуация и се стреми да извлече максимална полза от неговото 
саморазгръщане392. 
 И накрая, ще се спра на седмия подход от така приведените 
систематизации на различията между Запад и Изтока. Този е свързан с 
изключително проникновеното изследване, проведено от Анри Бергсон (Henri 
Bergson, 1891—1941) относно наличието на две основни разновидности на 
социалната организация393.  
 ● Първият тип социална организация е затвореното човешко 
общество. 
 Това е общността, ръководена изцяло от инстинкти (кошер, мравуняк) — 
затвореното инстинктивно общество, в което всеки член изпълнява отредената 
му роля. Проектирайки го върху човешките общества, Бергсон отбелязва, че 
затвореното човешко общество не може да бъде автоматично приравнено към 
мравуняка или кошера, защото при хората инстинктите не действат толкова 
пряко и непосредствено, а се пречупват през съзнанието и карат хората да 
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правят избор как да постъпят в една или друга ситуация. Например религията, 
традициите, обичаите, моралът са ориентири, държащи поведението на човека 
в определени граници, присъщи на племето или клана, чието прекрачване, 
чието нарушаване (например на дадена традиция или даден обичай), 
представлява влизане в разрез с природния начин на поведение и всъщност 
означава бунт срещу боговете.  
 С други думи, в затвореното човешко общество, за разлика от 
затвореното инстинктивно общество има регулиращи социални и нравствени 
норми и затова възникват морални и икономически дилеми, при чието 
разрешаване традициите и обичаите се съпротивляват, отбраняват се, 
„държат” на запазването на солидарността и приемствеността — подтикът към 
които у хората е инстинктивен и именно силата на инстинкта ги кара да тръпнат 
от страх и да се чувстват зле, когато са изправени пред избор да нарушат ли 
някое племенно или кланово, общностно табу. Непрекрачването на табуто е 
всъщност реакция на съзнанието, което принуждава човека да следва 
инстинктивните си импулси. Религията, която кара хората и обществата да 
следват своите инстинктивни импулси и така ги закрепостява към извечните им 
места, е наричана от Бергсон „статична”. Затвореното човешко общество се 
базира на традициите и архаичните правила, на обичая ограничаващ 
съзнанието. 
 ● Вторият тип социална организация е отвореното човешко 
общество.  
 За разлика от света на инстинктивните социални организации в 
природата, човешката природа е податлива на учене и промяна. Или оставайки 
в света на инстинктите, може да се каже, че у хората има инстинкт за новото, 
различното, автономното — без този инстинкт те не биха могли да оцелеят и 
просперират. За Бергсон отвореното човешко общество е общество, в което 
този човешки стимул за промяна може да бъде удовлетворен. В такова 
общество закостенялостта бива преодолявана, старите солидарности не са 
непреодолими, традициите и обичаят вече нямат предишната принудителна 
сила. Отвореното човешко общество се базира на идеалите и стремежите, на 
съзнанието, преодоляващо обичая. 
 Разбира се, според Бергсон всяко реално общество или общност е 
някаква комбинация от елементи на затвореност и елементи на отвореност. 
Под въздействието на динамично променящата се среда, дори племенните 
народи се променят, престъпват през традиции и обичаи. Без това адаптацията 
им към динамичната и често агресивна среда би била невъзможна. В същото 
време дори в модерните индустриални общества се запазват традиции, обичаи, 
поведенчески стереотипи, които са присъщи на затвореното общество. 
 В духа на тези разсъждения и продължавайки анализа на Уолтър Ръсел 
Мийд (Walter Russel Mead), може да се каже, че Изтокът днес е повече 
цивилизация от (относително) затворени общества и общности, в които 
„традиционните роли и семейни връзки предлагат топла, макар и понякога 
задушаваща, среда”. Докато Западът днес е повече цивилизация от 
(относително) отворени общества и общности, в които „индивидите са по-малко 
обременени от такива връзки, но отсъствието на тази сигурност и на тези 
отношения може да бъде отчуждаващо”394. 
 
 Както посочих по-горе, напълно логично би било Времето да се 
възприема в неговото синергетично и синтетично развитие по Спирала, с 



 87 

нейните две съставляващи Стрелата и Кръгът. Стана дума, също така, че по 
някакъв начин и под въздействието на определени обстоятелства, Времето се 
е „разпаднало” на преобладаващо възприятие като Стрела в Египет и като Кръг 
в Месопотамия. В резултат на изминалите хилядолетия тези възприятия са се 
задълбочили и развили до степен да станат същностни съответно за Запада и 
за Изтока. 
 Така Западът разполага съществуването си във Времето и мисли, че то, 
е съществувало винаги. Исак Нютон (Isaac Newton, 1643—1727) е смятал 
Времето и Пространството за абсолютни и неизменни обекти, осигуряващи 
„невидимо скеле, което придава на Вселената форма и структура” и 
образуващи заедно статична всемирна сцена395, върху която текат процесите в 
материалния свят. Освен това за Нютон Времето е необратимо в живота, за 
разлика от физическите уравнения, където то е обратимо, в смисъл, че точно 
както се описва движението на обекта Х по траекторията от точка А до точка Б, 
така може знакът плюс да се смени на знак минус и да се опише обратното 
движение на обекта Х от точка Б до точка А. Този възглед господства като 
единствено възможен във философията, физиката и математиката, докато 
Алберт Айнщайн открива пръв, че Времето е свързано с Пространството в един 
четиримерен континуум. 
 За разлика от Запада, Изтокът смята, че времето е илюзорно, а поради 
това може да се каже, че то не съществува никога396, че „нищо не е имало, 
нищо няма да има; всичко е, всичко съществува в настоящето”, и че „реката 
навсякъде е една и съща, при извора и при устието си, при водопада, на брода, 
във водовъртежа, в морето, в планината, навсякъде, по едно и също време, и 
че за нея съществува само настоящето, а не сянката, наречена минало, нито 
пък сянката, наречена бъдеще”397. 
 Тъй като Западът мисли времето като Стрела, еднопосочно и линейно, 
във всички процеси той се стреми да види еволюцията и прогреса. Дейвид 
Найп (David Knipe) пише: „Съвременният Запад е цивилизация с исторично 
мислене, получила в наследство склонността към реалистично критично 
изследване и анализ. „Митът" се омаловажава като нещо, което е невярно; 
прокарани са граници между минало, настояще и бъдеще; целият материал на 
човешкия опит е подреден и в заключение номериран по страници, скрепен, 
обхванат, покрит с историята на даден отрязък от време”398. Трудно би ни било 
на Запад да мислим другояче, защото за нас, „ако времето се движеше в кръг 
вместо по права линия, ако събитията отново се повтаряха, вместо да се 
движат в една-единствена посока, това щеше да означава, че [...] еволюцията и 
прогресът не са нищо повече от илюзии — сенки по стената на времето”399. 
 Научните открития на Исаак Нютон, Джеймз Максуел (James Maxwell, 
1831—1879), Алберт Айнщайн и цяла плеяда гении на Запада, допринасят за 
менталното, психологическото, цивилизационното схващане за Времето като 
Стрела да се „съгласува” с т.нар. „термодинамична стрела на времето” — 
нарастването на ентропията. Както е известно, стрелата на термодинамичното 
време е свързана със стрелата на космологичното време, която се основава на 
разширяването на нашата вселена400. Без да навлизам по-сериозно във 
физиката, ще посоча, че ентропията е функция на състоянието на една 
система, с която се измерва безпорядъкът в нея401. 
 За физическия свят, от който сме частици и ние, са в сила т.нар. Първи и 
Втори закон на термодинамиката. Далеч по-известен и разбираем е Първият 
закон на термодинамиката за съхраняването на енергията (E): E = const. 
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Всеки помни нещо от това, че енергията не се създава и не се унищожава, а 
само преминава от един вид в друг. 
 Вторият закон е за нарастването на ентропията (S). Ако обозначим с dS 
промяната на ентропията, то Вторият закон на термодинамиката се записва 
така: dS ≥ 0402, което ще рече, че ентропията е величина, която никога не 
намалява. Това неравенство е валидно за всяка изолирана система, т.е. 
система, необменяща с околната среда нито вещество, нито енергия (да 
добавим и информация). Ако процесите в системата са обратими, имаме 
равенство dS = 0 и ентропията е постоянна; а ако те са необратими, каквито 
всъщност и за жалост са реалните физически процеси, имаме неравенство 
dS > 0, т.е. ентропията винаги нараства.  
 По нечия воля — на Бога, на външен за този свят Разум (което може би е 
едно и също) — или като резултат от нелепа Случайност, нашата Вселена е 
обречена нейната ентропия да нараства, т.е. да нараства хаосът в нея. 
Драмата на Вселената ни е, че тя неизбежно ще се стреми към онова 
състояние на последното равновесие и най-големия безпорядък, при което 
ентропията достига своя максимум403. Краят на нашата Вселена изглежда 
предопределен. Като ентропийни създания, ние, човеците, носим в себе си 
същата орис на предопределения край. И животът ни е път към финалния 
акорд на последното равновесие и максималната ентропия. Именно тази 
термодинамична „стрела” на времето кара немския физик Херман фон 
Хелмхолц (Hermann von Helmholtz, 1821—1894) да възкликне: „Вселената върви 
към своята смърт!”404. 
 Неизбежността на съдбата не означава примирение с нея. Нашият свят 
не може да спре растежа на ентропията (а значи на хаоса), но може да направи 
този растеж много по-бавен и да отдалечи в необозримото бъдеще вещания си 
и предизвестен разпад. Нека посочим лъч надежда в този ентропиен 
апокалипсис. Все пак в горния си вид Вторият закон се отнася за изолирани 
системи. Ако една система А е неизолирана и заедно с друга система В 
образуват изолираната система С = A + B, с ентропия, равна на сумата от 
ентропиите на двете системи: dSC = dSA + dSB, тогава Вторият закон за С се 
записва по познатия начин: dSC ≥ 0. За промяната dSA на ентропията на 
системата А, обаче, нищо определено не може да се каже, тя зависи от 
промяната dSB на ентропията на системата В. Не се изключва възможността 
дори dSA да е отрицателна, т.е. ентропията на системата А да намалява и в 
нея да нараства редът. Принципът на компенсацията на ентропията гласи: 
„Ентропията на системата може да бъде намалена само когато системата 
взаимодейства с друга или с други системи така, че в процеса на 
взаимодействието протича компенсиращо увеличение на ентропията”405. Ето 
защо, ако съществува друга Вселена освен нашата, и ако контактът с нея се 
окаже възможен, то тогава има надежда, че чрез този контакт общата ентропия 
и хаосът в родната Вселена ще започнат да намаляват, а нейният безпорядък 
ще започне да се превръща в ред. Това означава, че „термодинамиката не 
пречи във вселената да възникват области на ред и на организация, стига това 
локално увеличаване на реда да върви редом със създаването на по-
съществено безредие другаде”406. 
 А ако този лъч надежда ни се стори твърде безнадежден, то тогава 
можем да се насочим към идеите на големия учен и хуманист Иля Пригожин. 
Чрез своя синтез на науката и философията той се стреми да докаже, че дори 
да изглежда обречена, за всяка една система има шанс чрез върховно усилие 
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на самоорганизация, тя да избегне края на ентропийния максимум (наричан 
още „топлинна смърт”) и да премине към ново структурно състояние, 
позволяващо й да оцелее. Така че при определени условия от хаоса може да 
се роди нов ред!407.  
  
 Трябва изрично да изтъкна, че това схващане на Запад за Времето като 
Стрела, както и схващането на Изток за Времето като Кръг, не може да се 
изведе в абсолют и като безалтернативно възприятие. Длъжен съм да приведа 
твърдението на Никлас Луман (Niklas Luhmann, 1927—1998): „Съществуват 
линейни, както и циклични представи за време. [...] Не вярвам, че проблемът 
„циклично versus линейно” днес все още може да бъде дискутиран сериозно” 408. 
 Египетските жреци са наблюдавали с хилядолетия движенията на 
звездите и това ги е довело до извода, че в живота много от събитията се 
развиват циклично и че вселената се управлява от 6 основни цикъла — три 
краткосрочни (1 ден — слънчев ден; 365 дни — слънчев цикъл; 365,23 дни — 
сотическа година) и три дългосрочни (1460 години — сотически цикъл; 
1506 години — голям слънчев цикъл; 26 000 години). Това навярно дава 
основание на някои автори, например Робърт Бовал, да твърдят, че „за 
египтяните времето било не линейно, а циклично”409. 
 По-горе се спрях на двата типа логика: Аристотеловата логика и 
Парадоксалната логика. Нужно е да се уточни, че Парадоксалната логика е 
била характерна не само за китайската и индийската философия, но и за 
философията на такива древногръцки мислители като Хераклит („Всичко тече, 
всичко се променя” и „Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река”); и 
Сократ (469—399 г. пр.Хр.) („Знам само, че нищо не знам” и „Опознай себе 
си”)410. 
 Що се отнася до идеята за цикличното време, то тя може да се открие в 
древна Гърция у Платон, Аристотел и Питагор. Платон например, вярва „в 
съществуването на големи космически цикли, продължаващи десетки хиляди 
години, в рамките на които са разположени по-малки и в някаква степен 
концентрични цикли за една или друга сфера на съществуването. В 
„Държавникът” Платон пише: „Има време, когато Бог лично направлява и 
помага света да върви по своя път, но има време, при приключването на даден 
цикъл, когато го оставя на себе си, и светът, бидейки живо същество, получил 
отначало разум от своя създател и творец, се извръща и по свойствена 
необходимост се завърта в обратната посока”411. 
 За Платон, по думите на Робърт Низбет, най-интересни са циклите, 
свързани с човечеството, с цивилизацията, като вечността е само тяхното 
безкрайно следване. Един от тези цикли завършва с огромна катастрофа и 
останалата шепа индивиди започват следващия цикъл на цивилизацията, който 
както всички безбройни предшестващи го и следващи го цикли, „ще се 
придвижва от първобитната простота към увеличаващата се сложност и накрая 
до своето собствено разпадане в някаква огромна катастрофа”412. Аристотел е 
убеден, че „всичко, което е естествено и необходимо в света, е органично, 
намира се в постоянен процес на възникване и упадък, а оттук следва 
цикличната промяна”413. 
 И обратно, според Алвин Тофлър идеята за линейното време е 
господствала в Китай414. Той цитира Джералд Джеймз Уитроу (Gerald James 
Whitrow, 1912—2000): „През целия средновековен период, цикличната и 
линейната представа за времето били в конфликт. Линейната представа се 
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подкрепяла от търговската класа и появяването на паричната икономика. 
Защото тогава, когато властта се концентрирала в собствеността върху земята, 
се създавало усещане, че времето е в изобилие и се свързвало с неизменния 
земен цикъл [...]415. 
 В заключение, възприятието, схващането за Времето винаги е било едно 
от най-значимите, най-човешките начинания на различните общности и 
общества, народи и нации. Опитвайки се да разберат Времето и да осмислят 
неговия ход, те всъщност са се опитвали да намерят себе си, да видят себе си 
отстрани, да разберат какъв е смисълът на Живота, какви са неговите цели и 
цена, на какво са те залог и защо всичко се случва точно по този начин, дали 
има в далечината точка на бифуркация, от която техният Живот да тръгне по 
друг, по-различен начин при това, без те да се променят или той да ги промени 
до степен, че те да престанат да бъдат Те. 
 В светлината на тези разсъждения тук не бих могъл да не спомена 
забележителната книга на Карл Ясперс (Karl Jaspers, 1883—1969) „За 
произхода и целта на историята”, в която той обявява епохата от 800 г. пр.Хр. 
до 300 г. пр.Хр. за осево време (die Achsenzeit). Тогава синхронно (което 
Ясперс нарича „загадката на едновременността”) във всички развити общества 
от Юдея и Гърция до Индия и Китай протичат сходни процеси — велики 
пророци, мъдреци, политици и пълководци, живеещи на разстояния от хиляди 
километри, говорещи на различни езици и често неподозиращи за 
съществуването на останалите и въпреки това в резултат на загадъчното 
съгласуване на тяхната дейност възниква „такъв тип човек, който се е съхранил 
и до ден днешен”. Той има качества, които дотогава са били на периферията на 
културата, а сега историята ги извиква и поставя на преден план, настъпва 
масово прозрение на хората. „Осевата революция, пише Акоп Назаретян, слага 
началото на критическо мислене. Критиката ражда нова степен на рефлексия, а 
с нея идва и способността да се различава доброто и лото, да отличава себе си 
от социалната роля. Оттук води родословието си личността, индивидуалната 
отговорност, моралният избор и, потенциално, съвест. А неизбежната цена за 
рядката когнитивна сложност — раздвоеност, вътрешни противоречия, 
колебания, преживявания, нови неврози, остра потребност в „рационализиране” 
на жестокостта и другите защитни механизми416. Тогава приключва магическо-
митическата епоха и вследствие на това — и праисторията или 
доисторическата епоха, като човечеството прави крачката към 
трансценденталността, към духа, към рационалността; поставило е въпроса за 
смисъла и чрез това е узряло за универсални решения. Това, според Карл 
Ясперс личи в големите световни религии, които се оформят през този период 
(първа признаци на осевото време проявява юдейската религия, но 
драматичната съдба на евреите ограничава тази проява); както и по световните 
империи, основани във връзка с осевото време417. 
 Също така не е възможно да се говори по-нататък за Времето, без 
ключовите разсъждения за Сигурността. Бих могъл да парафразирам великия 
наш Апостол на Свободата по следния начин: Времето е в Сигурността и 
Сигурността е във Времето. Ето в духа на тези разсъждения един пасаж на 
Жан Делюмо (Jean Delumeau): „Основна идея на Свети Августин в „За града 
Божи” е, че времето е място на несигурността. То е опасно, защото предлага 
едновременно възможност за подобрение и за поквара. То е опасно за 
преминаване място, където всичко може да се случи: най-доброто и най-
лошото. Но в момента, в който времето спре и историята свърши, вече няма 
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възможност нито за грях, нито за зли постъпки, нито за изкупление, вече е 
прекалено късно. Такова е определението за края на времената. Времето е 
изчезнало. То е заместено от вечността”418. Или както пишат Франсоа Шатле 
(François Châtelet, 1925—1985) и колектив: „Августин определя времето като 
линеарна история с начало Сътворението и край Възкресението на праведните. 
Тя е и история на човечеството, замислена според формулата на Паскал „като 
история на един единствен човек”, изградена от отделни събития и 
притежаваща смисъл, т.е. едновременно ориентация и значение”419. 
 Приведох тези цитати, както заради тяхната дълбока същност, 
разопаковаща, разомагьосваща връзката Време—Сигурност, така и заради 
гениалния мъдрец Свети Аврелий Августин (Августин Блажени, Aurelius 
Augustinus, 354—430). Той е смятал, че Времето е възникнало заедно с появата 
на света и е намирал за смешна представата за Бог, който чака безкрайно 
дълго, преди да реши да създаде света. Според Свети Августин светът и 
времето са се появили едновременно и светът е създаден не във времето, а 
заедно с времето420. 
 За мен Свети Августин е Първият Европеец. А папа Бенедикт XVI е 
Последният Европеец. Това е тема за друг разговор. Тук само ще посоча 
огромната роля на папа Бенедикт XVI за съхраняването на европейското в 
Европа, за опазване на нейната европейскост; както и за енергията и 
просветлената мисъл, с която той се обръща към Европа, опитвайки се да й 
вдъхне, съвсем като Свети Августин, вяра и упование в себе си и в своята 
мисия, в своята кауза. 
 Когато в края на III и началото на IV век Европа е била разбита, 
разединена, насилвана и изнасилвана от препускащи през нея езически или 
повърхностно и прибързано покръстени племена, когато е останала без 
Римската империя и без лидери и обединители, тя пасивно и покорно, унило и 
отчуждено е съзерцавала участта си. Отчасти нейното поведение е такова 
обречено, безволево и примирено, защото новозаветното Християнство я е 
учело да не се противи на насилието и когато й ударят едната буза, да подаде 
и другата. Тогава именно Свети Августин е този, който в името на оцеляването 
на Европа дръзва да прекрачи отвъд послушанието пред насилието и да заяви, 
че да, ние не трябва да му се съпротивляваме в нашия личен живот, но като 
общности, като народи, има войни, които сме призвани да водим, които са 
свещени и богоугодни — това са справедливите войни. А справедлива е онази 
война, чиято кауза е справедлива. 

Няколко века по-късно, едно зародило се по българските земи явление, 
което е сред най-забележителните наши приноси в човешката история, 
философия, религия и култура (почти колкото славянската азбука, а може би 
като глобално въздействие и по-значимо от нея?!), — богомилство отива по-
далеч дори от Свети Августин. Защото ако за Свети Августин справедлива е 
тази война, която се води за справедлива кауза, за богомилите дори в 
справедливата война (т.е. за войната, водена за справедлива кауза), не може 
да се воюва по несправедлив начин! Както пише Емил Александров: „От едната 
страна богомилите допускали водене на военни действия когато трябвало да се 
защитят от злосторници или завоеватели, от друга страна те обявявали както 
несправедливите така и справедливите войни за престъпни по отношение на 
убийците в тях […] Тези, които защитават народа от злосторници и нападатели 
се оправдавали от богомилите, но тези, които при справедлива война или 
военен конфликт си служат с неналагащи се от обстановката убийства и 
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мъчения, с основание се осъждали от богомилското учение. […] Войната се 
отрича, отбраната при нападение се допуска, но и при нея се води борба за 
защита на живота на хората и другите живи същества от различни 
посегателства. Забраната за убийства и мъчения по време на отбранителните 
войни би трябвало да се разбира като избягване на убийства, които не се 
налагат от военната необходимост”421. 
 Но да се върнем към Свети Августин и папа Бенедикт XVI. Също както 
Свети Августин мобилизирал загубилата ценности и кауза Европа да се 
съпротивлява срещу варварството и обричането си на без-бъдеще, така и папа 
Бенедикт XVI се опитва с интелект, мъжество и вдъхновение да събуди 
задрямалата европейска съвест, размиваща се европейска идентичност, 
заглъхващата европейска (Християнска) вяра, зовейки и призовавайки 
европейците да осъзнаят, че Европа не може непрекъснато да отстъпва, да не 
се съпротивлява когато нахлуват в ценностното й пространство, когато посягат 
на вековните й традиции. Има каузи, за които е справедливо Европа да се бори 
— да се бори по справедлив начин. 
 И още нещо — папа Бенедикт XVI иска Европа да влезе в диалог с 
Исляма, но не от позицията на по-правия, по-мъдрия, по-силния, а със 
загриженост за благото и бъдещето на Планетата, като помогне на Исляма да 
си даде сметка, че оцеляването и просперитетът на нашия Свят са съвместна, 
кооперативна и интегративна цел на Човечеството и всяко действие, което 
поставя под съмнение нейното оцеляване и просперитет не може да бъде 
вътрешен проблем на неговия извършител, а е наш, общ, цивилизационен 
въпрос. Именно поради това, вътрешните сблъсъци в Исляма, острото 
противопоставяне на умереното и фундаменталистко крило в него не са само 
вътрешен проблем на тази велика религия, те са проблем на всички ни и могат 
да бъдат разрешени само с общи усилия, със споделяне на исторически опит, 
даже на горчивия исторически опит. Защото тази наша Цивилизация, образно 
казано, ние не сме я намерили на пътя, в нейното изграждане и развитие са 
вложени, вградени, вплетени, втъкани мислите, делата и стремежите на 
множество забележителни и истински европейци. Ето защо за нашата 
Цивилизация, за нейната сигурност и нейното бъдеще е призвана и призована 
да допринася общността на европейските народи. Такава е мисията на Европа 
и това е квинтесенцията на изпълненото с философски разум и религиозна 
вяра послание на папа Бенедикт XVI.  

Папа Бенедикт XVI се стреми да ни подскаже, че Европа не може да 
разсъждава опростено и линейно: „Ами Ислямът е с 6—7 века по-млад от 
Християнството, той сега е някъде на възрастта на Европа от времената на 
Кръстоносните походи и затова трябва да имаме търпение, да дочакаме 
ислямската реформация, ислямските Мартин Лутер и Джон Калвин”. Човешката 
цивилизация няма технологично и природно време да чака още 6—7 века 
умните да се наумуват, лудите да се налудуват, най-малкото — заради 
ширещите се технологии за масово унищожаване, каквито по времето на 
кръстоносните походи не са съществували.  
 Още преди да стане папа, като кардинал Йозеф Ратцингер, Последният 
европеец писа за необходимостта от установяване на взаимозависимост между 
разума и вярата, разума и религията, които са призвани да оказват един на 
друг пречистващо и оздравяващо въздействие и които са свързани с общата 
необходимост един от друг и са длъжни да признаят това: „И без съмнение, 
основните партньори в дадения случай са християнската религия и западният 
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светски рационализъм. Нито една друга културна сила не определя ситуацията 
в света в такава значителна степен. Това, обаче, не означава, че другите 
култури могат да бъдат пренебрегвани като някакви „нищожно малки величини”. 
Това би било в някаква степен проявяване на западната горделивост, за която 
ще ни се наложи да се разплащаме скъпо и прескъпо и за която отчасти ние 
вече си плащаме. За двете велики съставляващи на западната култура е важно 
да започнат да се вслушват в другите култури, да установяват истинска 
взаимовръзка с тях. Трябва да ги привличаме в опита да установим 
полифоническа взаимозависимост, при която западното взаимно допълване на 
разума и вярата ще станат достъпни и за тях. Това ще доведе до разширяване 
на универсалността на процеса на пречистване, който е необходим за да 
засветят с нова светлина западните ценности и норми, за които хората така или 
иначе знаят или се досещат. Така това, на което се крепи света отново ще 
стане действена сила”422. 
 Но нека по тези вълнуващи и може би най-съществени, жизненоважни за 
Човечеството тревоги и рискове, спрем дотук. Те изискват много повече 
внимание и по-нататъшното им разглеждане би ни отвело далеч от главните 
задачи на настоящата книга. 
 

След като анализирах Второто ниво на сигурността и  най-съществения 
за това ниво наратив, а именно различията между Западната 
(индивидуалистична) и Източната (колективистична) цивилизации, мога да 
премина към следващото, Трето ниво на сигурността — Сигурност на 
Държавата. 
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ТРЕТА ГЛАВА 
Трето ниво на сигурността: Сигурност на Държавата 

 
 

Първият предмет, който хората са  предложили един 
на друг в гражданския съюз, е била тяхната взаимна 
сигурност, т.е. гаранцията за живота и свободата на 
всеки един човек от цялата общност. 

Жан-Жак Русо 

 
 Третото ниво на сигурността е Сигурност на Държавата или държавна 
сигурностXXVIII (state security).  
 Това е старата, традиционна, все по-често подценявана сигурност, 
оставаща, както вече казахме, свързана със защитата на изконни ценности: 
териториална цялост, суверенитет, независимост, свобода, конституционен и 
вътрешен ред и т.н. Учени, философи, военни специалисти от най-дълбока 
древност са изтъквали, че главна сред причините за възникване на Държавата 
е именно потребността да се гарантира сигурността (т.е. отбраната и 
общественият ред) на обществото (рода, племето, клана, полиса). Напълно 
естествено е, че Държавата е резултат от стремежа на обществото и отделния 
човек за повече сигурност. 
 Томас Хобс описва естественото състояние, при което хората живеят без 
обща власт над тях, която да ги респектира. Това състояние е „война на всички 
против всички”, при него „има постоянен страх и опасност от насилствена смърт 
и животът на човека е самотен, беден, неприятен, животински и кратък. Ето 
защо „чрез създаването на държавата хората целят да се избавят от това 
окаяно състояние на война”423. За Шарл дьо Монтескьо (Charles de Montesquieu, 
1689—1755) сигурността е термин при дефинирането държавата. Готфрид 
Лайбниц (Gottfried Leibniz, 1646—1716) пояснява: „Моето определение за 
Държава или за това, което латинците [в древен Рим] са наричали „Република” 
е: това е велико общество на което целта е общата сигурност („la sûreté 
commune”)424. Според Фредерик Бастия (Frédéric Bastiat, 1801—1850): 
„Държавата ще се проявява единствено чрез неоценимото гарантиране на 
сигурността”425. Или както пише Роман Херцог (Roman Herzog, учен и германски 
президент в периода 1994—1999 г.): „Сигурността по отношение на враговете 
винаги е била великолепен мотив за основаване и укрепване на държави”426. 
Той цитира също така забележителния германски филолог, философ, лингвист 
и държавник Вилхелм фон Хумболт (Wilhelm von Humboldt, 1767—1835): 
„Надявам се да изведа първото положително правило: че запазването на 
сигурността — както срещу външните врагове, така и по отношение на 
вътрешните раздори, — трябва да изчерпва държавата и да занимава изцяло 
нейната дейност”427. 
 Но и обратното е вярно — Сигурността е следствие от Държавата — 
само така тя е можела да бъде надеждно и оптимално гарантирана. 
 Релацията Държава—Сигурност е сложна, нелинейна, с наличието на 
т.нар. „обратна връзка”. Между двете има непрекъснат процес на 
взаимодействие, на взаимно проникване, на взаимно укрепване или съответно 
— взаимно отслабване. През вековете се е смятало, че повече Държава 

 
XXVIII Терминът „държавна сигурност" е натоварен с много негативно съдържание поради 
названието на съответната тоталитарна институция и това ме кара да усложнявам 
систематизацията, само и само да избегна прекомерната му употреба. 
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означава повече Сигурност и най-често това е било така. От един момент 
нататък обаче — с мултиплицирането на заплахите — не може да се каже, че 
зависимостта между Държава и Сигурност е оставала пряка. Повече Държава 
престава да значи винаги повече Сигурност, а дори понякога се оказва, че води 
до по-малко Сигурност. Защото освен Сигурността се развиват и започват да 
се конкурират с нея редица други блага и ценности като Свободата, Човешките 
права и преди всичко Демокрацията. 
 Демокрацията сваля Сигурността от пиедестала на абсолютната ценност 
и снема ореола й на абсолютно благо, прави я относително благо, което не 
само предпоставя нагласите и целите на хората, но се превръща и в тяхна 
функция. Обществото  вече не е съгласно да стои покорно и пасивно в златната 
клетка на Сигурността. И не само обществото — това важи също и за 
обикновените хора. 
 Много остро възниква въпросът „Що е Сигурност на Държавата?”, но най-
напред — „На коя Държава?”. На Държавата като история, като 
пространствено-времева материална и духовна протяжност, която даден народ 
населява, изгражда, уплътнява, обживява и обитава с векове — заедно с 
традициите, вярата, идеалите си. Или на Държавата като власт, като конкретен 
режим на управление. Държавата-Власт постоянно се стреми да представи 
своята Сигурност основно като Сигурност на Държавата-История. И от нея да 
черпи легитимност и подкрепа, несъизмерими понякога с нейните конкретни 
заслуги и дела. 
 Това донякъде е приемливо, защото обществото не бива да бъде 
непрекъснато поставяно пред шизофреничното разделение коя от двете 
Държави всъщност в момента подкрепя. То много повече е готово да търпи 
неволи заради сигурността на Държавата-История — за нас тя е 13-вековна 
България — от АспарухXXIX (около 640—701) до наши дни. Но ако оттегли 
съпричастността си към Държавата-Власт само защото не му харесва 
конкретното правителство, то знае, че може да нанесе непоправими поражения 
на сигурността и на Държавата-История. 
 Пълноценната демокрация отделя сигурността на обществото и 
управляваните от сигурността на политическия елит и на управляващите. 
Приоритет за демокрацията винаги е сигурността на обществото, на 
управляваните. Сигурността на политическия елит, на управляващите, не може 
да бъде самоцел за държавата, тя е следствие от нейното нормално 
функциониране. Иначе силовите структури вместо с опазване на реда и 
сигурността се натоварват с функции по опазване на режима. 
 В недемократичната (тоталитарна или авторитарна) държава сливането 
на сигурността на режима и сигурността на държавата е пълно, а сигурността 
на индивида, на различните общности се принася обикновено в тяхна жертва. 
Чрез насилие, манипулиране, промиване на мозъците, пропаганда, намиране 
на враг — външен или вътрешен, обществото в недемократичната държава е 
принуждавано да слее и идентифицира сигурността си със сигурността на 
режима или поне да заживее с мисълта, че те са с един и същ приоритет. Така 
държавата така може да „изяде” сигурността на своето общество. 
 Историята ни доказва, че избраната по демократичен начин власт 
невинаги се оказва задължително и автоматично демократична. Сигурността в 
демократичното общество при прочее равни условия излиза по-евтино в 

 
XXIX Прабългарски владетел, кан (хан), основател на Дунавска България, управлявал в периода 
681—701 г. 
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сравнение със сигурността в недемократичното общество — авторитарно или 
тоталитарно. Следователно за едно и също ниво на сигурност, в 
недемократичните общества се отделят повече средства отколкото в 
демократичните; а при едни и същи заделени средства, нивото на сигурност в 
демократичните общества е по-високо от нивото на сигурност в 
недемократичните.  
 Можем условно да покажем гореказаното по следния начин. Нека със Σд 
обозначим разходите, които демократичното общество отделя за сигурност. 
Можем да разпишем тези разходи, както следва: 
 Σд = Σс + Σр + Σт + Σк 

 Тук сме обозначили със: Σс — същинските разходи за издръжката на 
хората и институциите от системата за национална сигурност; Σр — разходите, 
свързани със средата за сигурност (ситуацията) в региона, т.е. те отчитат 
регионалните особености — ако регионът е спокоен, тези разходи са по-малки, 
ако той е неспокоен, тогава те са значителни; Σт — разходите, които трябва да 
бъдат заделени заради целите на трансформацията на системата за 
национална сигурност във връзка с новите предизвикателства (например 
борбата с тероризма, войните от следващото поколение, революцията във 
военното дело и др.); Σк — разходите, свързани от членството в система за 
колективна сигурност, а по-нататък ще уточним, че винаги в една система за 
колективна сигурност едни държави са повече производители на сигурност 
(контрибутори) и техните съответни Σк са по-големи, а други държави са повече 
потребители на сигурност (консуматори), а техните Σк са нищожни, често дори и 
отрицателни. 
 Ако пък със Σн обозначим разходите, които недемократичното общество 
отделя за сигурност, то бихме имали почти аналогично: 
 Σн = Σс + Σр + Σт + Σк + Σо       (където Σо ≥ 0) 
 В общия случай, при прочие равни условия, може да се каже, че за двата 
типа общества съответните Σс, Σр, Σт и Σк са съизмерими.  
 Тогава получаваме следната (разбира се условна) зависимост: 
 Σн = Σд + Σо                              (където Σо ≥ 0), т.е. Σн ≥ Σд 

 Това именно показва смисъла на нашето твърдение, че разходите за 
сигурност на недемократичното общество надвишават със Σо тези на 
демократичното. Не е трудно да се определи същината на Σо — това са 
средствата, които недемократичният режим заделя за укрепване на 
собствената си (персонална и управленска) сигурност, например преторианска 
гвардия, политическа полиция, тайни служби и други органи с репресивни 
функции.  
 Тази формула е илюстрация, че недемократичното общество като 
правило влага повече средства за сигурност от демократичното, че сигурността 
при него излиза „по-скъпо” на обществото и на народа. Появата на една 
значителна по размер сума Σо в общество, което претендира, че е 
демократично, е знак, критерий или тенденция, че нещо недобро започва да се 
случва с политическия режим, че той като че ли е започнал да придобива 
характеристики на недемократичен и дори на аморален режим, защото 
използва парите на гражданите данъкоплатци, за да укрепва властта си над тях 
или да се отделя с непристъпни охрани или зидове от тези, които го избират по 
демократичните процедури. А противоречието, че САЩ, смятащи се за най-
демократичната държава, са с най-големи разходи за сигурност, се обяснява с 
това, че те гледат на себе си като на страна(та) с глобални отговорности. Всеки 
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проблем на сигурността по и на света САЩ възприемат и като проблем на 
собствената си сигурност, като свой ангажимент. 
 В същото време трябва да сме бдителни, за да не се използва борбата с 
тероризма като претекст от самовъзпроизвеждащите се политически елити — 
да укрепват своята власт над собствените си народи чрез създаване на мощни 
полицейски и специални служби. Има реална опасност, увлечени в 
противодействието на тероризма (когато обществото и отделните граждани са 
готови правата им да бъдат ограничени в името на повече сигурност), да се 
окаже някой ден, че всъщност под лозунга за борба с тероризма, елитът е 
създал мощни силови структури, способни да му служат за защита срещу 
всички, които не са съгласни с прекомерната му власт. 
 Демокрацията е една твърде сложна форма на управление от гледна 
точка на постигане на условия за оптимална сигурност за обществото. Тя е 
разделение на властите, дебат, дискусия, баланс на лични, групови, партийни, 
корпоративни и национални интереси. Демокрацията, несъмнено, не е 
оптималният механизъм за действие в кризисни ситуации, когато са нужни 
категорични и бързи мерки за укрепване на сигурността, за създаване на 
стабилност, сигурност, порядък и спокойствие.  
 При демокрацията нерядко влизат в противоречие и се сблъскват 
компетентността и изборността, либерализмът и ясната потребност от ред, 
общите цели и личният егоизъм, интересите на управляващото мнозинство 
(носител на статиката, защото е получило властта от съотношението на силите 
и нагласите към изборния ден, но скоро това съотношение може да се промени 
и най-често непредсказуемо се променя) и интересите на обществото (носител 
на динамиката, на постоянната промяна).  
 Вече споменах, че сигурността не само предопределя нагласите, 
стремленията и целите на хората, но става тяхна функция. В сила е обаче и 
другото твърдение, че сигурността е не само резултат от състоянието на 
обществото и негова функция, а тя самата поражда редица процеси в 
обществото. Тук причината и следствието периодично си сменят местата, 
влияят си взаимно и различно: както позитивно, като причината „успокоява” 
следствието, а следствието „гаси” причината; така и негативно, като 
следствието „възбужда” причината, а причината „разпалва”  следствието. Това 
са прояви на нелинейност и сложни дисипативни структури. 
 При тежки социални проблеми и лошо развитие на икономиката, 
обществото лесно става готово да размени повече демокрация за повече 
сигурност (тогава първото, което то е готово да пожертва, е демокрацията). Но 
макар демокрацията да не е панацея, тя самата, нейното укрепване и 
консолидация, са ключови средства за защита и гарантиране на сигурността. 
Демокрацията е спасително лекарство — проблемите на сигурността могат да 
се лекуват само с повече демокрация, обаче не формална, а истинска 
демокрация (граждански и парламентарен контрол, прозрачност и отчетност, 
реално свободна преса, независима съдебна власт, неподкупни и будни 
структури на гражданското общество). Но като всяко лекарство, и при това 
дозата е много важна, за да не се превърне  изведнъж в отрова. Тук най-
сериозен се оказва въпросът колко сигурност е необходима на обществото, за 
да се съхрани то като демократично и колко демокрация му е достатъчна, за да 
не се разпадне неговата сигурност. 
 Нерядко махалото залитва от едната крайност в другата. Виждаме 
тенденция на абсолютизиране на демокрацията. А после идва време за 
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реабилитация на сигурността. Тя става коректив срещу абсолютизирането на 
демокрацията, отмъщавайки й за отнетия си статут. Демокрацията и 
сигурността са само относителни, а не абсолютни блага. Не бива да се 
внушава чувството на вина у тези, които искат малко повече сигурност вместо 
прекомерна демокрация. Не бива да се смята също така, че обществата имат 
еднаква потребност от демокрация и еднаква поносимост към несигурността. 
Това са величини, променящи се от една среда на сигурност към друга, от едно 
общество към друго, от едно състояние на обществото към друго.  
 Сигурността и Демокрацията са ту сиамски близнаци (отделянето на 
които е рисковано, но понякога се налага единият да се принесе в жертва на 
другия), ту коренни противоположности, ту скачени съдове. Те си 
взаимодействат или се борят, опитват се да се уязвят или „погълнат” една 
друга. Техните отношения понякога са симбиоза, понякога — безразличие, 
понякога — несъвместимост. Те са в конкуренция и сътрудничество, в конфликт 
и съгласие. Намират се от време на време в състояние на примирие, а преди 
всичко се стремят да не позволят някоя от тях да бъде абсолютизирана. Тук е 
мястото на политическото ръководство, на политическото лидерство, да 
намира баланса помежду им. Защото няма за тях предопределено 
съотношение, не съществува отнапред зададена константа, като при скоростта 
на светлината или при гравитацията, а всичко зависи от конкретното състояние, 
от традициите, манталитета, историческата памет.  
 В определени ситуации тази сложната динамична и нелинейна 
зависимост между Сигурността и Демокрацията може да няма решение, а 
понякога може да има и няколко решения, които я привличат като атрактори. И 
много важно е кое от тях ще бъде предпочетено от обществото или наложено 
му отвън или отгоре. 
 Нека да го кажа отново — ефективното управление на една държава е 
постоянно търсене на баланс между Сигурността и Демокрацията. Щом като 
няма единна формула, за намиране на този (крехък) баланс, то всичко зависи 
от спецификите на обществото и от конкретното негово политическо и 
икономическо, морално и психологическо състояние. В определени ситуации 
(на криза, на напрежение) обществото има повече потребност от сигурност. При 
други ситуации обаче (на стабилност, спокойствие), то акцентира върху 
необходимостта от демокрация.  
 Държавата притежава различни процедури, механизми и инструменти за 
гарантиране на сигурността. Тя е единственият легитимен орган, който може да 
прилага сила по Макс Вебер (Max Weber, 1864—1920). Все още (въпросът е 
докога?) редица функции, задачи и правомощия по гарантиране на сигурността 
са монопол на държавата. 
 Съществуват два крайни възгледа за перспективите пред релацията 
Държава—Сигурност. Съгласно първия възглед държавата трябва да съхрани 
максимално дълго монопола си върху опазването на сигурността и ресурсното, 
нормативно и кадрово обезпечаване на системата за национална сигурност.  
Според втория възглед държавата трябва да се изтегли максимално и то 
колкото се може по-скоро от много от своите функции по сигурността. Истината 
отново е някъде в средата, в баланса, отчитащ спецификите на обществото. 
Все пак последните права и задължения, които Държавата може да отдаде, 
трябва да са тези, свързани със сигурността. Едва когато признаем тази 
неизменна и неизбежна роля на Държавата, вече можем да търсим отговор на 
въпроса: „А колко държава?”. Разбира се, този отговор зависи от 
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идеологическата основа на анализа. Този спор е политически, а това лесно 
може да го превърне в политизиран. 
 Тези, които са за максимална и всеобхватна роля на държавата, не могат 
да си представят другояче добре организираната и подредена държава, в която 
има строги правила. За тях Държавата е тази, която определя правилата и 
контролира тяхното спазване, а хората са свободни дотолкова, доколкото не 
нарушават определените от Държавата правила, и дотогава, докато не нарушат 
интересите на държавата. На другия полюс са класическите либерали, 
последователи на бащата на класическия, а всъщност и на съвременния 
либерализъм, великия Адам Смит, който — по думите на Имън Бътлър 
(Eamonn Butler) — е убеден, че „властта на правителството трябва да бъде 
ограничена. То има неотменими функции като поддържане на отбранителна 
мощ и вътрешен ред, строеж на инфраструктура и насърчаване на 
образованието. То трябва да осигурява свободна и открита пазарна икономика 
и да не предприема действия, пречещи на естествения й ход”428. И така, 
класическите либерали смятат, че ролята на Държавата в сигурността трябва 
да бъде ограничена до Държавата — „Нощен пазач”, т.е. до „функциите да 
защитава всички свои граждани от насилие, кражба, измама и да прилага 
договори и т.н.”429 и тази роля „изглежда преразпределителна”430. 
Следователно. Държавата е минимизирана и нейната главна задача трябва да 
бъде гарантирането, че всеки ще може да преследва своите цели дотогава, 
докато не престъпва закона. А ролята на държавата в такова общество ще 
стане контрапродуктивна от момента, в който Държавата започне да пречи на 
гражданите да преследват своите интереси в рамките на закона. 
 Това е така не само защото никой друг освен Държавата не може да 
притежава правото на легитимна употреба на сила, без да застраши 
обществото с риска от безредие, но и защото при бягството й от тази мисия е 
трудно да се прогнозира докъде ще се стигне с приватизирането на нейните 
правомощия и отговорности. И какво ще остане тогава от държавата, дали 
обществото няма да се срине в Хобсовото състояние на „война на всички 
против всички”? И от единно, сплотено цяло, да се изроди в аморфна и сива 
маса от спасяващи се по единично индивиди. Пълното оттегляне от задачите, 
свързани със сигурността означава колапс на държавата. Ето защо, когато 
говоря за изконните функции на държавата по отношение на сигурността, аз не 
мога да приема възклицанието на гениалния демон Фридрих Ницше (Friedrich 
Nietzsche, 1844—1900): „Държава се зове най-студеното от всички студени 
чудовища. А и студено лъже то. И от устата му пълзи тази лъжа: „Аз, държавата 
представлявам народа”431. Много силно ограничена намеса на държавата в 
личния живот на гражданите, функции в икономиката, свеждащи се до 
установяването на правила и строг контрол за тяхното спазване от всички, без 
изключение и без привилегии граждани — това да, но несъмнено при 
гарантирането на сигурността ролята и значението на държавата остават, — в 
съгласие със съзнателния избор на обществото, с неговите исторически и 
културни традиции и в рамките на демократичните норми и ценности. 
 Минимизирането на ролята на държавата е свързано и с една тиха, 
невидима, намираща се под повърхността на обществените нагласи и 
разбирания революция, която политическите елити постепенно извършват, без 
да дават възможност на обществата да я осмислят доколко тя е в техен 
интерес. Това е постепенната подмяна на обществените блага с продукти и 
услуги432. Разпределението на благото е свързано с действието на принципа на 
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безусловността, на „безусловната справедливост”, т.е. от него всеки 
справедливо получава своя дял. А разпределението на услугата е свързано с 
действието на принципа на условността, на „критериалната несправедливост”. 
С други думи, при гарантирането на сигурността като обществено благо всеки 
гражданин получава от нея, т.е. от това благо, известна част — дотолкова, 
доколкото държавата може да му го гарантира и обезпечи, но има един 
критичен минимум, под който не може да се падне. Докато, при гарантирането 
на сигурността като обществена услуга вече действа пазарният принцип и 
всеки получава от тях според критерия „платежоспособност”, т.е. толкова, 
колкото може да си купи. Държавата „предлага услугите на защита и прилагане 
само на онези, които купуват политиката й на защита и прилагане. Хората, 
които не купуват от монопола договор за защита, не са защитавани”433. 
Здравето, образованието, сигурността — това са все обществени блага, 
превърнати изцяло или поне в много голяма степен в услуги. Резултатът? Най-
ярко и в най-суров вид се вижда какво се получава от състоянието на 
българското здравеопазване, което в момента е настроено на режим на работа, 
при който печели от производството на все повече болни! Защото болният е 
принуден да плаща за най-скъпото си — здравето и при това да плаща три 
пъти: веднъж законово — чрез здравни осигуровки, втори път съзнателно — за 
извършената му услуга, и трети път принудително — „под масата”. Абсурдна е 
система на здравеопазване, която печели от това да има повече болни хора. 
Както писах веднъж в анализ до президента, в България болният, който няма 
пари, позиции, познати лекари, деца, готови да се грижат за него, или добри 
приятели, той просто ляга и умира. 
 Не бива да си затваряме очите за обективността на някои тенденции —
процесът на оттегляне на държавата от сигурността, на колкото се може повече 
децентрализация и приватизация на нейни функции набира сила. Вече има 
частни структури за противопожарна дейност, частни детективи, частни агенции 
за охрана, включително в мироопазващи (дори спасителни, издирвателни и 
разминиращи) операции, частни информационни (често и въобще 
разузнавателни) служби на корпорации. Оттук сме близо до идеята държавата 
да възлага информационна дейност на недържавни институти и мозъчни 
тръстове (още повече че 90 % от информацията се събира по открити 
източници). И така стигаме до частни полиции и частни въоръжени сили! 
 Не че възраждащите се наши трибуквени групировки нямат структури от 
този род. Защо да не си представим как (в САЩ има на практика нещо подобно) 
държавата преценява, че ще участва в мисия в рисков регион, може да задели 
100 милиона за нея и обявява процедура за възлагане на обществена поръчка 
за частни фирми, които са готови да обезпечат максимално изпълнение на 
поставените от международната коалиция задачи за тази сума. Или държавата 
решава да вземе участие с 500 души и обявява търг сред частни фирми коя от 
тях може да осъществи мисията за минимална цена, при минимални разходи,  
осигурени от съответната държава!? 
 Нима частни фирми не охраняват поделения на българската армия?! 
 Държавата неизбежно ще продължи да се оттегля от сигурността, но при 
действия, подчинени на логиката на пазара и на преследването на печалбата, 
напълно вероятно е заменилите я частни структури да правят само това, което 
е печелившо, което оправдава вложените разходи, с което няма да са на 
загуба. И частната пожарна може да откаже (поради финансова неизгодност) 
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да изгаси къщата на някой бедняк. В родното ни здравеопазване да се 
постъпва по сходен начин е нормалната практика. 
 Държавата няма някакви, присъщи само на нея способности, който й 
позволяват да обезпечава сигурността. Тя прави това чрез институции, хора и 
техника. Всяка структура, независимо от вида собственост, може чрез хора и 
техника да прави същото. Щом всяка функция се изпълнява от организации и 
физически лица, т.е. от структури хора, тя може да се раздели на отделни 
дейности, за реализацията на които може да бъде привлечен и частният 
бизнес. Така че в набиращите скорост процеси на „приватизация на 
сигурността” има сериозна логика. Но ако от обезпечаването и защитата на 
националната сигурност махнем националните цели и ценности, ако отстраним 
стратегическото планиране, управление, контрол и координация, ако се 
„изпусне” обратната връзка с обществото, ако (по)вече никой не се грижи за 
общностните интереси и приоритети, нито за легитимността на решенията и 
обществената подкрепа за тях, т.е. за онова, което е същината на политическия 
процес при демокрацията, тогава не се ли създават по този начин чисто и 
просто идеални условия за необратимо орязване, отслабване и демонтаж на 
държавата?  
 Държавата, в която процесите на приватизация на сигурността са силно 
напреднали, може да бъде определена като „свръхминимална”434, според 
разсъжденията на Робърт Нозик (Robert Nozick), за разлика от минималната 
държава, обсъждана по-горе, всъщност — държавата на laissez-faire 
капитализма, при която „властта на държавата е ограничена до защита на 
правата на индивидите от използване на физическа сила”435. 
 При приватизацията на сигурността нараства ролята на частните 
охранителни компании (Private Security Companies, PSCs) и частните военни 
компании (Private Military Companies, PMCs). Те се възползват от тенденцията 
за разширяване на полетата за приложна дейност в сферата на сигурността и 
от намаляващата способност на обществените структури в сигурността да 
намират адекватни отговори на предизвикателствата в новата среда за 
сигурност. Когато на сигурността се гледа като на услуга, оценката за нейната 
ефективност, както стана дума, е пазарна, което означава, че компаниите ще 
поставят на заден план (ако изобщо поставят) потребностите от сигурност на 
обществото и гражданите, а ще се ръководят само от закона на търсенето и 
предлагането, като се стремят да максимизират ползите (profits) за себе си. 
Така понякога гражданите плащат със собствените си пари за намаляване на 
собствената си сигурност436. 
 Елке Краман (Elke Krahmann) от своя страна дели недържавните субекти, 
активни в полето на приватизацията на сигурността, на три типа:  
 (1) Неправителствени организации, занимаващи се с въпроси от 
хуманитарен характер — защита на правата на човека, оказване на медицинска 
помощ и доставяне на продоволствие за пострадалите във военни конфликти; 
социално осигуряване. Такива са Международната федерация на 
организациите на Червения Кръст и Червения Полумесец (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC), Международната 
федерация за правата на човека (International Federation for Human Rights, 
FIDH), „Амнести Интернешънъл” (Amnesty International), „Лекари без граница” 
(Médecins Sans Frontières);  
 (2) Корпорации, произвеждащи и продаващи военна техника — „Боинг” 
(The Boeing Company), „Локхийд Мартин” (Lockheed Martin Corporation), 
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„Рейтиън” (Raytheon Corporation), „Нортроп Груман” (Northrop Grumman 
Corporation) и др.;  
 (3) Частни военни компании, оказващи услуги по логистика, обучение и 
тренировка, охрана на персонал, оборудване и сгради, събиране и 
предоставяне на информация, включително разузнавателна, предоставяне на 
наемници в разпореждане на държави, организации, движения. Ролята на тези 
фирми нараства, ненапразно войната срещу Саддам Хусейн (1937—2006, 
президент на Ирак в периода 1979—2003 г.), започнала през 2003 г. е наричана 
„Първа приватизирана война” (First Privatized War). Ако при войната в Залива 
през 1991 г. съотношението между военнослужещи и наети служители на 
такива компании е било 50:1, сега, при новата война в Залива то е 10:1437. 
 Питър Сингър (Peter Singer) пише за маркетизацията на публичната 
сфера, за дилемата „Силата на приватизацията или Приватизация на силата” 
като следствие от разпространяването на неолиберализма и от своя страна 
нарича компаниите, които се наместват в дейности, свързани със сигурността и 
военното дело „приватизирани военни фирми” (Privatized Military Firms, PMFs), 
движени от стремежите към печалба, занимаващи се с дейности, свързани с 
войната, нейното водене и следвоенните действия. Те се специализират в 
обучаването и доставянето на военни умения, включително за водене на 
тактически операции, стратегическо планиране, събиране на разузнавателна 
информация, операционна поддръжка, обучение на войските, военна 
техническа помощ. С приватизацията на военната индустрия в редица държави 
кой какво да купува на пазара се решава от това кой какви пари има. Там се 
предлага практически всичко — от леко стрелково оръжие до самолети, 
хеликоптери и артилерийска системи. Ролята на PMFs в съвременните войни и 
военни действия става все по-голяма. Отново на преден план излиза 
рекрутирането и подготовката на наемници. Поставя се вече под въпрос и 
споменатата прочута Макс Веберова трактовка за държавата, като притежател 
на монопола върху насилието. Държавата става зависима от тези компании. 
Променя се лицето на войната. Променя се политиката на войната. Променят 
се играчите във войната. Променя се теорията на войната. Политика, която се 
съобразява  с пазара, няма да обуздава заплахи за мира 438. 
 За приватизацията на сигурността, като реална заплаха за приватизация 
на държавата, пише Наоми Клайн (Naomi Klein), канадка, която стои на 
намиращи се вляво от центъра не анти-, а алтер-глобалистки позиции, т.е. тя е 
човек с ясна позиция не въобще срещу глобализацията, а срещу сегашната 
форма на глобализация, която тласка така нашия свят по рискована спирала на 
неустойчиво и несправедливо развитие и която, по думите на Рюдигер 
Сафрански (Rüdiger Safranski) „означава плячкосване на нашата планета”439. 
Наоми Клайн говори за Disaster Capitalism Complex (DCC) — Бедствен 
капиталистически комплекс (БКК), т.е. капиталистически комплекс, който е 
свързан с бедствията. По-близко до точния смисъл е вероятно наименованието 
„Бедственопромишлен комплекс” (БПК), за да се подчертае, че това е 
съвременен аналог на Военнопромишления комплекс (ВПК) 440. 
 DCC (БКК или БПК) се обвързва тясно с властта в САЩ и се „храни“ с 
публичните ресурси, които държавата (например в САЩ) заделя за цели и 
операции, свързани със сигурността или със съпътстващи я дейности и задачи 
(операции, които бяха сред най-чувствителните и ключови функции на 
правителството) и чрез „аутсорсинг”, много често без какъвто и да било 
обществен дебат, възлага на фирми от DCC. Обсегът от намерения и апетити 
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обхваща практически всички сфери, от които държавата се изтегля и ги 
предоставя на частния бизнес — война с тероризма, вътрешна сигурност 
(homeland security), в т.ч. ликвидация на щетите при природни и техногенни 
бедствия, аварии и катастрофи, мироподдържащи, спасителни и издирвателни 
операции, построяване на инфраструктура, болници, училища, мостове, сонди 
за нефт, охрана, патрулиране, разминиране, доставки за въоръжените сили 
(„поддържането на американските военни е днес един от най-бързо растящите 
сектори в икономиката на услугите в САЩ”) обучение на военни, полицаи и 
чиновници, почистване на реки и хранилища, оказване на медицинска помощ, 
дори надзор и разпити на затворници, грижа за бежанци и хора, търсещи 
убежище, събиране и обработка на информация, включително и на 
чувствителна такава, свързана с лични данни441.Така че става дума за един 
много мощен комплекс, свързан със сигурността, който разширява своето 
влияние и участие както навън чрез „приватизирането” на войната, така и вътре 
в държавата, чрез „приватизирането” на дейностите по обезпечаване на 
вътрешната сигурност 442. 
 Наоми Клайн привежда статистика, съгласно която ако през 2003 г. 
правителството на САЩ е предоставило 3 512 контракта на различни компании 
за свързани със сигурността функции, то за период от близо 2 години до август 
2006 г. Министерството на вътрешната сигурност е предоставило 
115 000 контракта. „Ако глобалната „индустрия за вътрешна сигурност” беше 
икономически незначителна през 2001 г., сега в нея се разпределят 200 млрд. 
щ.д. 443. 
 Какво се крие зад тези данни и зад тази логика? Става дума за 
тенденция, при която държавата се освобождава  от ключови функции, 
свързани със сигурността и ги прехвърля на частни корпорации. Държавата 
става „куха”, „изпразва“ се от съдържание и капацитет да отговаря на 
предизвикателствата към сигурността. Властта нараства числено, но се 
превръща в de facto разпределителен механизъм на финанси, привличащ като 
магнит лобистки и корпоративни интереси. Това създава нова система на 
размити граници между Голямото Правителство и Големият Бизнес, която може 
да се нарече „корпоратистка”, т.е. действаща на принципа на корпоратизма, и 
нейната главна характеристика са огромни трансфери на публично благо в 
частни ръце, превръщайки в най-печеливш бизнес поемането на големи 
сектори на сигурността от частни компании444. 
 Затова Наоми Клайн цитира вестник „Ню Йорк Таймс” (The New York 
Times), че при Джордж Буш-младши беше създадена нова роля на 
правителството, „при която работата на държавата беше не да гарантира 
сигурността, а да я разпродава на пазарни цени“445. Например през 2006 г. 
американските „частни войници” (частни наемници) в Ирак са повече, отколкото 
военослужещите там от всички останали държави от т.нар. „Коалиция на 
желаещите” взети заедно446. В същото време, там цивилните служители от 
компаниите контрактори са 120 000, почти колкото е личният състав там на 
американските въоръжени сили. Целият бюджет на ООН за мироподдържащи 
операции за периода 2006—2007 г. възлиза на 5.25 млрд. щ.д. и е около една 
четвърт от онези 20 млрд. щ.д., по сключените договори за изпълнение в Ирак 
от компанията „Хелибъртън” (Halliburton), в която е работил вицепрезидентът 
Дик Чейни (Dick Cheney, вицепрезидент на САЩ в периода 2001—2009 г.)447. 
 Според Джон Роб (John Robb), цитиран от Наоми Клайн, „крайният 
резултат" от войната срещу терора е „нов, по-гъвкав подход към националната 
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сигурност, формиран не около държавата, а около частни лица и компании. [...] 
Сигурността ще стане функция на това къде живееш и за кого работиш, в 
голяма степен както стана със здравните грижи. […] С други думи, свят на 
крайградски „Зелени зони”. Що се отнася до тези, които остават извън този 
периметър на сигурност, „те ще трябва да се задоволяват с останките от 
националната система. Ще гравитират около градовете на Америка, където ще 
бъдат подлагани на повсеместно наблюдение и маргинални или 
несъществуващи услуги. За бедните няма да има друго убежище”448. 
 Преди Военнопромишленият комплекс притискаше властта да води 
войни. Знае се, че ако арсеналите са пълни, а трябва да се закупува ново 
въоръжение, то най-евтината утилизация на всяко оръжие и боеприпаси е 
войната. Освен това, за да се въведат нови системи въоръжения, те трябва да 
се тестват, а най-доброто тестване е проведеното в реални бойни условия. 
 Сега вече не ВПК, а DCC (БПК или БКК), т.е. комплексът от множество 
фирми, свързани със сигурността, очакващи от държавата нови и нови поръчки 
и печелещи от възникването и регулирането на кризи, притиска властта, иска 
нещо да възстановява (след разрушения), да охранява (различни цивилни или 
военни обекти), да строи, да лекува, да обучава (полицейски и военни сили), да 
разминира, да патрулира, да разработва находища, да изразходва (държавен 
резерв или мобилизационни ресурси). Този комплекс се „храни“ при кризи, 
бедствия и аварии, при операции зад граница и борба с тероризма, той печели 
от извънредни ситуации. А оттук сме близо до мисълта, че когато като 
„огладнее” за подобна ситуация, DCC ще поиска от властта да му я предостави, 
да му я организира! Всички тези компании, които печелят от държавата проекти 
и мисии, свързани със сигурността и отбраната, могат, както досега ВПК, да 
искат нови и нови войни и кризи, защото се облагодетелстват от тях и от 
работата на съответния терен. И у нас има случаи, когато, особено в някои по-
специфични в етническо отношение региони на страната, политици и 
бизнесмени (близки до разпределителния механизъм на държавата ни при 
извънредни ситуации) потриват ръце, че Господ не ги забравя, а им праща от 
време на време я пожар, я наводнение, може и суша — всичко е добре дошло 
защото има гарантирани ползи за техните банкови сметки. 
 
 Когато се разглежда ролята на държавата в сигурността, това трябва да 
се прави не абстрактно, а с оглед на конкретната историческа ситуация. Това 
изисква да се даде отговор на въпроса как изглежда понятието сигурност при 
новите предизвикателства и какви измерения придобива то, когато се пречупва 
през призмата на съдбата на националната държава. Защото системата за 
национална сигурност не е херметизирана и стегната в неразчупим и 
неразкъсваем корсет. Тя на практика е една сложна адаптивна, отворена и 
податлива за външни въздействия система. 
 Все още националната държава е тази, която има правомощията и 
функциите да дава отговор на сериозните заплахи и рискове. При това става 
дума за такива задачи и отговорности в сигурността, които винаги са 
неотменима и неотменна грижа на държавата и са нейното — на държавата — 
друго име. Така че е и нереалистично, и безотговорно да се разтоварва шоково 
държавата от тези нейни задължения. Трябва да се потърси какъв е този 
минимум от задължения, от които държавата не може да се разтовари, без да 
рискува да престане да е държава. Това са същностните функции на 



 105 

държавата в сигурността и е необходимо да се създадат оптималните условия, 
така че тя да ги осъществява пълноценно. 
 По-рано посочих, че сигурността има две съставляващи — обективна и 
субективна. Запазването на минималния комплекс от отговорности на 
държавата, които да й позволят да осъществява своите отговорности в 
сферата на сигурността, се отнася преди всичко до обективната сигурност. За 
да се създават обаче условия при които, независимо от минимизирането на 
държавата, ще се гарантира и необходимото ниво на субективната сигурност, 
този минимум държава в сигурността трябва да бъде достатъчен не само за 
ефективното функциониране на държавата, но и за обществото и отделните 
граждани. Само така те ще са вътрешно убедени и спокойни, че държавата е в 
състояние да обезпечава (и то в удовлетворителна степен) определено 
комплексно ниво на сигурност. В противен случай дори държавата да работи 
относително нормално, обществото и отделните граждани ще си казват, а още 
по-важното — ще смятат, че „няма никаква държава”, че „държавността се 
руши”. 
 Управлението на страната е сложен механизъм за производство на 
сигурност. Хосе Ортега-и-Гасет пише: „Държавата преди всичко е производител 
на сигурност, което е нейно основно морално и политическо право, нейно 
висше благо и цел”449. Висше умение на властта е с по-малко средства да 
постига повече сигурност. И обратното, знак за некачествено управление е ако 
с повече средства, заделени за сигурност, властта постига по-малко сигурност. 
Ако ситуацията е нестабилна, обществото е склонно да надценява 
потребностите си от сигурност и да подценява способностите на държавата да 
му я обезпечи. Докато при стабилна ситуация, обществото проявява склонност 
да подценява потребностите си от сигурност и да надценява способностите на 
държавата да я обезпечи. Като правило надценените потребности и 
подценените способности довеждат до излишен психологически дискомфорт и 
до преразход на материални ресурси преди заплахата изобщо да е възникнала. 
А надценените способности и подценените потребности довеждат до излишен 
психологически комфорт и съответно до преразход на финансови ресурси 
когато заплахата се осъществи. 
 Сред главните задачи на властта е тя да играе активна и решаваща роля 
в сложния процес на напасване на потребностите на обществото от сигурност 
(те като правило са завишени) с възможностите на държавата (те пък като 
правило са ограничени) да обезпечи тази сигурност и гарантира потребностите 
от нея. По начина, по който властта се справя с това напасване, се съди за 
нейната ефективност. Най-ефективно е управлението, което с минимум 
средства постига максимум сигурност. Съответно най-неефективно е 
управление, което с максимум средства постига минимум сигурност, или — 
казано на по-разбираем език и на практика, — което изразходва повече 
средства, а постига по-малко сигурност. 
 Изтъква се монополът на Държавата върху ресурсното, нормативното и 
кадровото обезпечаване на системата за национална сигурност, тъй като това е 
главната й отговорност. Но монополът не значи безконтролно разходване на 
средствата. И в ресурсите за сигурността всяка държава трябва да се простира 
според чергата. Тези проблеми стоят пред всяка държава, независимо от 
политическия режим. Ресурсите са винаги ограничени и всичко е въпрос на 
приоритети и цели. Всъщност, съществуват два крайни метода (подхода) за 
обвързване на целите и ресурсите при обезпечаването на сигурността. 
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 При първия метод, т.нар. подход „максимална цел”, стремежът е да се 
постигне максимално възможната цел при наличните ресурси на държавата 
(става дума в общия случай не само за средствата като пари, но и за всички 
политически, икономически, географски, исторически, културни, интелектуални, 
суровинни и т.н. дадености). При този подход не се щадят ресурсите в името на 
максималната цел. Или акцентът тук е върху гарантирането на максимална 
сигурност, т.е. максимизира се целта, без да се държи на наличните ресурси. 
 При втория метод, т.нар. подход „минимални ресурси”, се търси  една 
реалистична, достижима и национално отговорна цел, която да се постигне с 
възможно най-малкото изразходване на наличните ресурси (отново не става 
въпрос само за средствата като пари — имат се предвид всички упоменати по-
горе дадености на държавата). При този подход съответно се извежда на 
преден план една реалистична цел, която да се постигне с минимум разход на 
ресурси. Или тук акцентът е върху обезпечаването на поносима сигурност с 
възможно максималното щадене на ресурсите, т.е. минимизира се разходът на 
наличните ресурси, но докато все още се гарантира сигурност. 
 Донякъде условно би могло да се твърди, че първият метод е по-типичен 
за САЩ и по-общо за англосаксонските страни, докато вторият е по-типичен 
европейския, континентален начин на мислене. 
 Но е логично, че в нормални условия, държавата е склонна да 
минимизира разходите, да гарантира разумно, но не оптимално равнище на 
сигурност. Обратно, когато държавата е в кризисна ситуация, когато има 
опасност за ключовите й интереси, тя оптимизира целите си и последното, за 
което мисли е да щади разходите за отстояването им (с други думи, преминава 
към т.нар. „кризисно планиране”). 
 Планирането и управлението на политиката за сигурност е изключително 
сложно — по-сложно от висшата математика и висшия пилотаж. Не се ли прави 
по оптималния начин, може да има преразход на средства и да се падне под 
критичния минимум на сигурността. А осъществи ли се оптимално добре, може 
да даде високи дивиденти, да намери „златното сечение” между способности и 
потребности, самото то да се превърне в ефективен генератор на сигурност. 
 Финансирането на сигурността не е чисто счетоводен процес и въпрос на 
бюджетарни техники. Това е най-напред държавна политика. То е концептуален 
и философски проблем. Преди да планираш средствата за сигурност, трябва 
да формулираш политиката си за сигурност. И в най-развитите страни 
средствата за сигурност са ограничени. Ако се допуска тяхното прекомерно 
изразходване за сигурност, неизбежно страдат други сфери на обществения и 
социален живот. 
 Но освен философия в тези подходи има и много реална и често трудно 
реализируема практика. Говорим все пак за сложно напасване. Обикновено 
потребностите се определят от експертите, професионалистите, 
изпълнителите, т.е. в посока отдолу нагоре. А възможностите пък се определят 
от политиците, властимащите, управляващите и тук посоката е 
противоположна, т.е. отгоре надолу. И напасването, засичането, става доста 
трудно — чрез компромиси, чрез саможертви и отговорност, в дух на дебат, 
дискусии, търсене на общи цели. Всеки трябва да определи колко да отстъпи, 
за да не пострада самата сигурност, нито уважението към властта, нито 
респектът към професионализма. Върви се бавно, стъпка по стъпка — 
изминава се дълъг път чрез технологии и процедури, съчетаващи известните 
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съвременни методи за бюджетиране и финансиране, но и отчитащи 
състоянието на страната, нивото на нейните кадри. 
 На практика, в общия случай също се прилагат два подхода. 

Първият подход е подходът на т.нар. „Обща сума”, при който се 
определят общите разходи, които държавата може да отдели за сигурността — 
торбата с пари, както се казва, и после от нея почва да се вади: това за едно, 
това — за друго, това — за трето и така, докато Общата сума за годината се 
изчерпи. 
 Само на пръв поглед този подход звучи лековато и архаично. Не би било 
възможно изобщо да се планират средствата за сигурност, ако властта не си 
изясни каква все пак Обща сума да задели за обезпечаването на своята 
сигурност, отбрана и обществен ред. И като тази сума е изяснена, избягването 
на излишно детайлизиране позволява повече гъвкавост, прехвърляне на 
ресурси от едни пера към други, от едни програми, проекти и задачи, към други 
такива. 
 Обаче при подобно разпределяне на средствата наистина има и твърде 
много възможности за конюнктурни решения, случайности, субективизъм, 
лобиране, дори противопоставяне между отделните структури и подразделения 
в системата за национална сигурност. Например би могло много лесно един 
министър да започне да плаща данък на собствените си предпочитания, 
политически позиции и дори предубеждения, или пък отделните видове и 
родове войски да влязат в разпри и раздори в борбата за по-добро 
финансиране. 
 Ето защо вторият подход, в една или друга форма, намира израз във 
все по-широкото внедряване на т.нар. „Програмно (Целево) финансиране” на 
националната сигурност. Самото наименование на подхода говори за неговата 
същност, т.е. да се определят онези програми или цели, проекти, задачи (да 
речем закриване на военни бази, съкращаване и пенсиониране на 
военнослужещи, разходи за социална адаптация, приоритети в модернизацията 
на оръжейните системи и т.н.), които да са обект на финансиране през 
съответната година (може да става дума и за по-продължителен период). При 
това тези програми (проекти) се разбиват на няколко групи:  
 (1) Програми, чието финансиране се прекратява окончателно; 
 (2) Програми, за които финансирането временно се замразява; 
 (3) Програми, финансирането на които частично се орязва (получават 
частично финансиране); 
 (4) Програми, при които финансирането се подкрепя във вида, в който е 
предложено от професионалистите;  
 (5) Програми, които ще получат допълнително финансиране (преценява 
се, че работата по тях ще се ускори или обемът от техните дейности трябва да 
се увеличи); 
 (6) Програми, които ще се възложат за разработване или изпълнение, 
без дотогава  да се предлагани от експертите (например военните). 
 Логично е да се зададе въпросът откъде политиците биха могли да знаят 
по-добре от специалистите в сферата на сигурността, какви задачи и програми 
с какъв приоритет трябва да се реализират. Отговорът е, че именно политиците 
вземат решенията, те определят Какво трябва да се прави в националната 
сигурност (например с кого да се воюва и на чия страна да се застане, кой 
договор да се спазва и от кой да се излезе); те трябва да калкулират не само 
реалните потребности на обществото, но и ирационалните понякога 
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обществени нагласи). Докато професионалистите (това са военните, ако 
говорим например за военното дело) трябва да кажат Как това да се направи.  
 Но тези идеи са абстрактна теория по разпределение на правомощията 
— в реалния живот и при правилната политика, решенията макар и да се 
определят от този, който има легитимното право да стори това, трябва да се 
вземат с експертизата на този, който разбира от тях. Иначе вероятността 
решенията да са грешни става много висока. Не звучи вече кощунствено, дори 
не изглежда никак странно, ако властта търси съвет и експертиза от 
неправителствени структури, т.нар. „Неправителствени организации” (НПО) или 
Non-Governmental Organisations (NGOs), главно по технологията на съставяне 
на бюджета, при подготовката на специалисти в планирането и управлението 
на дейностите в секторите от системата за национална сигурност. Иначе 
вероятността решенията да бъдат погрешни става много висока. Ето защо 
казах, че планирането и управлението на политиката за сигурност е най-
сложната политика, че то е висш държавнически пилотаж.  
 Когато се говори конкретно за системата за национална сигурност, 
трябва да се подчертае още по-ясно, че това не е просто механичен сбор от 
структури, норми и хора, а сложна организация, с много силни взаимни връзки, 
ефективна координация и качествено управление. Следователно тя наистина е 
уникален комплекс с многопластова структура, различни нива на подчиненост и 
категорично необходим синергетичен ефект, който повишава значително 
нейния капацитет и възможности — до степен, че тя преминава в едно 
качествено ново състояние, когато съществува — нека отново да го изтъкна — 
не просто събиране, а умножаемост на способностите (взаимодействието вътре 
в една система, когато тя е структурирана, координирана и управлявана 
оптимално, умножава способностите й да генерира сигурност). А в толкова 
сложна адаптивна система, като системата за национална сигурност, именно 
държавата е основният фактор, главният производител на сигурност. 
 Сигурността на всяка система (в т.ч. на системата за национална 
сигурност) е такова състояние, при което е гарантирано нейното нормално 
съществуване и нейните жизненоважни интереси са надеждно защитени. Ако 
съществува заплаха за тези интереси, системата може да започне да изпитва 
дефицит на сигурност, т.е. да се намира в състояние на несигурност. За защита 
на жизненоважните интереси се жертват огромни ресурси тогава, когато само 
по този начин системата може да гарантира своето съществуване и развитие. 
 Националната сигурност се основава на един своеобразен закон: колкото 
в по-голяма криза е една държава, колкото по-нестабилна е тя, толкова повече 
проблеми стават проблеми на сигурността, т.е. секюритизират се. Не всеки 
проблем е задължително проблем на сигурността. Но той става такъв тогава и 
от момента, в който не може да бъде овладян без структурни трансформации в 
системата за национална сигурност, в държавата и обществените отношения. 
Сериозни проблеми за България вече се превръщат в проблеми на 
националната сигурност, например изтичането на мозъци, образованието и 
здравеопазването, демографията и бежанците. 
 Да вземем проституцията. Тя безспорно е проблем за страната, но още 
не е станала проблем на националната сигурност. Обаче има държави, 
например Молдова, където проституцията вече почти се е издигнала в 
насъщен, секюритизирал се проблем на нейната национална сигурност, ако се 
отчете колко много са молдовските момичета, които сега проституират из 
улиците на иначе мъдрия, хуманния и учещ ни на морал Запад. Броят на тези 
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момичета е толкова значителен, че парите (изкарани с кървав труд и тежки 
унижения из улиците на Западните градове), които те превеждат в Молдова на 
своите деца, родители и семейства, са по-големи от чуждестранните 
инвестиции в Молдова за същата година! 
 Никой не би отрекъл, че разпространението на болестта СПИН е 
проблем на сигурността на България. За Украйна обаче това е секюритизирал 
се проблем, защото степента на поражение, на заразеност сред младите хора 
(и не само сред тях) в тази държава застрашава нейния генофонд, поставя под 
пряка заплаха нормалното възпроизводство и развитие на обществото, намира 
се на прага на пандемията, която може да се развие по геометрична прогресия 
на преките и потенциалните й жертви. 
 Алкохолизмът също е проблем на нашата сигурност, особено с 
понижаването на възрастовата граница на приобщаващите се и ставащи 
зависими от него. В същото време за Русия това е секюритизирал се проблем, 
който не само подяжда и изяжда стотици хиляди хора и техните семейства, но 
ражда и изражда огромен процент от децата, които алкохолиците 
„произвеждат” с физически и интелектуални непълноценности. 
 За България пример за секюритизирал се проблем е демографският, в 
неговото, така да се каже „ромско измерение”. Ние сме изправени пред 
реалната опасност след 20—30 години да се изправим лице в лице с 1 милион 
души, които са: 
 (1) асоциализирани и маргинализирани, не споделят основните ценности, 
продължаващи с незначителни различия да бъдат общи за другите етноси в 
страната (българи, турци, евреи, арменци) — трудолюбие, образование, 
отговорно родителство, спазване на законите и т.н.; 
 (2) изпълнени с крайно неуважително отношение към държавата;  
 (3) настроени само потребителски и дори паразитно към държавната 
социална система, без да дават принос ресурсен принос към нея;  
 (4) затворени или самозатворили се в гета, като гетото се е превърнало 
от среда за живот в начин на живот, в манталитет и „ценностна” система. 
 Тъй като ромският проблем се е секюрютизирал, той не може да бъде 
решен с палиативни мерки, за него не може да отговаря само едно отделно 
взето министерство, било то социалното или вътрешното. На този 
секюритизирал се проблем трябва да бъде даден системен отговор с добре 
осмислена национална стратегия и политика. Той не бива да се решава по 
досегашния начин — по линията на най-малкото съпротивление, влачейки се 
след болезнените явления и прояви и с правенето на тъжни констатации за тях, 
а чрез навлизане на модерните практики, чрез предоставяне на младите роми 
на други ценности (образование, перспективи, кариера), конкуриращи се 
непримиримо с елементарните „ценности” на мизерното битие. 
 За да не се превърне ромският проблем във феномен с мащаба на 
природно бедствие за България, на ромите трябва да се предложат стратегии 
за догонващо развитие. Това е нужно за българите, но е много повече въпрос 
от висша необходимост за ромите. За самите тях е вредно да изживяват 
подобна бърза личностна и общностна деструкция, подобно оскотяване в 
материалното, но и в социалното, ценностното и сексуалното им съществуване. 
При подобно развитие те могат да причинят огромни щети, да отчуждят 
българското население, другите етноси от българската земя, но не биха могли 
да се ползват от такова разширяване на жизнения им ареал, защото не могат 
да го уплътнят, подредят и усвоят, защото все по-стремглаво изпадат от 
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европейския влак и започват да се превръщат, по силата на личния си избор, 
на личното си поведение, във втори сорт хора, които никога няма да могат да 
се справят с дълбоката пропаст между тях и другите европейски народи. 
Шансът на ромите са българите — те могат да ги изтеглят и ги социализират, 
да ги вземат на буксир, да ги модернизират. Ромите в България са случили на 
мнозинство, защото българите все още нямат по отношение на малцинствата 
си мисленето за гета, лагери и резервати. Изобщо не е необходимо в новия им 
тип отношения с българите, да се променя тяхната — на ромите — идентичност 
(това се отнася и за всеки друг наш етнос). Въпросът е ромите да се 
идентифицират с народа, с нацията, с държавата, с нейните ценности и цели, 
задачи и стремления. 
 Надеждата е, че ромите не са засега чак до такава степен 
маргинализирани, че да са с манталитет на абсолютен маргинал, неспособен 
да живее инак освен като маргинал, не умеещ да желае повече и да иска да 
постига повече. Защото доскоро, при социализма, имаше позитивни стъпки в 
посока на възпитанието и социализацията им, още е живо това тяхно 
поколение. Но много скоро последните представители на това поколение ще си 
отидат и няма да има кой да споделя с днешните и утрешните роми социален 
опит на позитивна социална адаптация, подкрепена с превърнато в държавна 
политика признаване на ромите като равноправни български граждани. 
 А къде са позитивните примери за ромите у нас? Как тогава няма те да си 
кажат: „И да се боря, няма да успея, в гетото ще съм защото съм мангал!” 
Фактът, че човек е ром му определя сякаш завинаги социалния статут днес. 
Партиите дават подкрепа и включват в своите редици представители на този 
етнос, които са възможно най-корумпирани и с престъпни наклонности. Така 
младият ром може да си каже само едно, че не трябва да учи да се труди, „да 
се мъчи” — той просто трябва да бъде мошеник, престъпник, насилник, 
грабител, а много голям такъв, за да бъде припознат като „човек с бъдеще в 
тази държава”. 
 
 Към Системата за национална сигурност има едно неизменно изискване 
— тя да съхрани при всички обстоятелства способността си да действа в 
автономен режим и да може да оптимизира своето функциониране винаги 
когато националната сигурност е застрашена. Разбира се, запазването на такъв 
капацитет зависи от това — дали държавата е изолирана (или неутрална), или 
пък е част от по-голяма система от държави, функционираща като Система за 
колективна сигурност. За да изпълнява предназначението си, една Система за 
национална сигурност трябва да бъде наистина „национална” (по характер), 
наистина „система” (с висока степен на интегритет и с национално отговорно 
управление) и наистина „за сигурност” (т.е. да представлява сложен 
механизъм за производство на сигурност).  
 Системата за национална сигурност трябва да е самосинхронизираща се, 
самооптимизираща се, самообучаваща се, настроена за динамичен анализ на 
ситуацията. Тя не може да съществува вън от конкретното време и 
пространство, и е функция не само на трайни тенденции, но и на всяка промяна 
в стратегическата ситуация. В нея обществото е пуснало дълбоки корени (и тя в 
него), отчитащи традициите, историческия опит, манталитета. Заблуда е, че 
всяка конструкция, включително механично привнесената отвън, би могла да 
пасне на страната. Присаденото в Системата за национална сигурност може да 
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бъде и неефективно, да породи силно вътрешно триене, концентратори на 
напрежение.  
 Въпреки своите национални специфики, Системата за национална 
сигурност е изключително податлива на външно влияние, понякога дори е 
лесно внушаема и лесно възбудима така, че да загуби автономността си, да се 
пристрасти към чужди указания и въздействия. За жалост в България често се 
дава приоритет на чужди схеми и рецепти. Системата за национална сигурност 
трябва да бъде национална по характер, но също — поради транснационалния 
характер на рисковете и заплахите — да бъде интегрирана (интегрируема) в 
Система за колективна сигурност. Сляпото следване на чужди модели обаче 
може да подмени националната идентичност, да денационализира системата 
за национална сигурност, да я отчужди дори от обществото и хората. 
 
 Когато се говори за Сигурността на Държавата и за Държавата в 
Сигурността, трябва задължително да се разгледа и една от най-актуалните 
теми в международния дебат за ролята и мястото на Държавата по отношение 
на гарантирането на сигурността — тази за еволюцията на Класическата 
Държава на Сигурността и на нейните институционални опори. 
 Класическата Държава на сигурността има четири институционални 
опори — Армията, Полицията, Специалните служби, Отбранителната 
индустрия. Всъщност, трябва да поясня, за да няма недоразумения, че когато 
се говори за „опора” на Държавата на сигурността, не бива да се разбира, че 
това е единна институция, комин, вертикален и сочещ нагоре към високите 
етажи на властта. Става дума за комплекс от структури, които съчетават все 
повече координацията и децентрализацията, за сметка на командването и 
централизацията. 
 Една от водещите тенденции в международната сигурност е 
нарастващата роля на природни, антропогенни и техногенни (съчетание на 
технологии и човешка дейност), бедствия, аварии и катастрофи и 
необходимостта от все повече ресурси за тяхното ранно сигнализиране, 
превенция, своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на 
последиците450. С други думи, четирите класически опори на Държавата на 
сигурността се изправят лице в лице с мощен конкурент за ресурси — 
материални, финансови, когнитивни (свързани със знанието) и човешки — 
Гражданската защита, а по-точно  Гражданската сигурност (има немалко 
автори, които я наричат Социетална сигурност, макар че по-горе изясних и 
друго, свързано с идентичността, значение на това понятие). 
 Тук учените се разделят на две големи групи, школи, лагери или кланове. 
 Учените от едната група твърдят, че четирите класически опори на 
държавата на сигурността трябва да си останат такива, каквито са били 
създадени, някои от тях още в древността. Такава опора е Армията — 
въоръжената институция за защита от външни заплахи, зародила се 
едновременно с възникването на Държавата или дори превърнала се в знак за 
раждане на Държавата. Друга такава опора е Полицията — въоръжената 
институция за защита от вътрешни заплахи, „отпъпкувала” се от Армията. А тя 
се отделя от Армията, защото при въвеждане на Армията вътре в обществото, 
за да го брани от вътрешни рискове, заплахи и опасности, незабавно са щели 
да възникнат няколко проблема, сред които особено важна е т.нар. „Ювеналова 
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дилема”XXX: „А кой ще ни пази от самите пазители?” (Quis custodiet ipsos 
custodes?).  
 Следователно тези учени смятат, че четирите опори трябва да си 
останат класически и да не се учат „тепърва” на дейности, присъщи на 
Гражданската сигурност. Обаче е нужно да се изгради нова, Пета опора на 
модерната Държава на сигурността — Гражданската сигурност (нещо подобно 
на Homeland Security Department в САЩ или на Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий). 
 В този дух се работи например в Швеция. Мощна интелектуална и 
практическа сила са разработките на видния експерт и университетски 
професор Бенгт Сунделиус (Bengt Sundelius). За разлика от схващането за 
социетална сигурност на Копенхагенската школа, професор Сунделиус и 
неговият екип разбират под Социетална сигурност именно указаната малко по-
горе Гражданска сигурност и работят за изграждането на мрежа от различни 
държавни, неправителствени и частни организации за противодействие и 
управление при кризи от природни, породени от човека и със смесен характер 
заплахи, които могат да се окажат структурни опасности и да поставят под 
заплаха критичните функции на обществото451. 
 Учените от другата група смятат, че днешната Държава на сигурността 
трябва да остане с четири опори, но всяка от класическите й опори трябва да 
еволюира и да развие способности, които да й позволят да поеме известни 
отговорности и функции от Гражданската сигурност. Не го ли направи, 
съответната опора рискува да загуби част от смисъла на съществуването си и 
от подкрепата на обществото. 
 За Полицията необходимата еволюция като че ли е най-ясна 
концептуално. Тя може да се осъществи, като МВР от фактически 
Министерство на обществения ред се трансформира в Министерство на 
вътрешната сигурност. У нас, макар по други съображения, то се прави — в 
МВР са Пожарната и отскоро Гражданска защита като Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и спасяване” и Главна дирекция „Гражданска защита”. 
Даже има планове за обединяването на тези структури. 
 За Специалните служби също има относителна яснота — независимо от 
тяхната съпротива, ако искат да бъдат в час и да не ги смятат за производител 
на скандали и за извършител на дейности на и отвъд ръба на закона, те трябва 
да се започнат да се превръщат в система за ранно сигнализиране по целия 
спектър от съвременни рискове (под риск тук се разбира въздействието на 
несигурността върху целите на държавата, обществото и гражданите).  
 Що се отнася до Отбранителната индустрия, тя и без подкана започна 
да се ориентира в процесите и да произвежда съоръжения и техника за „двойна 
употреба” — и за военни цели, и за извънредни ситуации от природен, 
антропогенен и техногенен характер. По-горе, макар и в различен контекст, 
споменах, че Наоми Клайн говори вече не за „военнопромишлен комплекс”, а за 
„Disaster Capitalism Complex”, който аз си позволих да нарека „Disaster Industrial 
Complex”. 
 Общо взето, без да правя силни обобщения и с големи резерви по 
отношение на леката ръка, с която докато бях негов секретар по националната 
сигурностXXXI, президентът Георги ПървановXXXII и началникът на Генералния 

 
XXX Децим Юний Ювенал (Decimus Iunius Iuvenalis, около 60—около 131). 
XXXI Януари 2002—януари 2007 г. 
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щаб на Българската армия генерал Никола КолевXXXIII за щяло и не щяло 
ползваха армията при природни бедствия, можем да кажем, че Армията 
изпитва най-сериозни проблеми при намирането на пътищата на своята 
еволюция и трансформация в условията на излизането на преден план на 
Гражданската сигурност. 
 Но проблемът е много по-сериозен. И той е закодиран във факта, че в 
съзнанието на българския политически елит има „черна дупка” за това: „За 
какво е необходима Армията?” (всъщност, т.нар. „елит” си знае само едно — 
Армията ни е нужна за участие в мисии зад граница). Тази „черна дупка” не на 
последно място се дължи и на общата концептуална неяснота по наистина 
философския и стратегически въпрос: „Как да еволюира Армията като 
институция?”. По какъв начин трябва да се промени Армията като институция, 
за да не се окаже, че има армия за противодействие на рискове с ниска степен 
на вероятност да се реализират, но има и рискове с висока степен на 
вероятност да се реализират, обаче за тяхното противодействие армията не 
разполага с нужните способности. 
 Впрочем, дори мисиите зад граница като негласно приет и легитимиран 
водещ приоритет на Българката армия, политическият ни елит не може или не 
иска да обясни на обществото. Това е така, защото с голяма степен на 
достоверност и правота може да се каже, че у нас елитът употребява Армията, 
като я „прикачва” към свои партийни, лобистки, частни и лични, а не 
национални проекти, за да трупа чрез нея, главно за себе си, външна 
политическа подкрепа. 
 Не, не бива да се подценява ползата за армията от мисиите зад граница. 
Армията трябва да може да воюва и трябва да се подготвя да воюва. При все 
това, за чисто военните ефекти от мисиите е най-добре да говорят военните. 
Стига политиците да им го позволят. Но политическите аспекти на оценката за 
полезността на тези мисии са по-сложни. Впрочем, говори се даже не за 
аспекти, а за един-единствен аспект, който стратегически, концептуално и 
експертно не издържа на никаква критика — трябва да воюваме с терористите 
Там, за да не дойдат Тук. Едва ли и един професионалист в борбата с 
тероризма, би се наел дълго и ентусиазирано да защитава подобна теза. 
 За мисиите въпросът не е „Дали да се участва?”. На него отговор е 
даден като рационална, неизбежна реалност — те са данъкът, който плащаме 
за членството в общност, която поставя своите интереси, по-скоро интересите 
на водещите държави в нея, по-високо от националните ни интереси. 
Въпросите са други и са два: „Къде да се участва?” и „Колко да се участва?”. 
Нуждаем се от стратегия в това отношение, която да е част от нашата 
стратегия за национална сигурност.  
 Липсата на стратегическо и концептуално осъзнаване за това каква 
Армия и за какви цели ни е нужна Армия през тези 20 години има като 
последици първо, разбирането на реформите като съкращения, свързани с 
рязане на живо месо от Армията, превръщането й в механичен сбор от лошо 
подготвени и слабо способни да действат като единен организъм 
недоокомплектовани структури; и второ, непрекъснато изливане като на вода в 

 
XXXII Георги Първанов е президент на Република България в продължение на два мандата от по 
пет години, т.е. от януари 2002 г. и до януари 2012 г. 
XXXIII Генерал Никола Колев е началник на Генералния щаб на Българската армия в периода 
2002—2006 г., от юни 2006 г. до януари 2007 г. е съветник по военната сигурност на президента, 
а от януари 2007 г. — Началник на Кабинета на президента.  
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пясък на огромни за способностите на държавата средства за отбрана, без да 
се произвежда дори и малко удовлетворителен и перспективен продукт 
„Отбрана”. Така цялата система за отбрана едновременно „гълта” значителни 
ресурси и в същото време се демодернизира, декапитализира, деформира и 
демотивира. 
 Ето само няколко илюстрации с числа и заключения, подкрепящи горното 
твърдение. Данните и изводите се съдържат в Доклада за състоянието на 
отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г.452. 

Нека да видим как се мени делът на бюджета на Министерството на 
отбраната от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната:  

 

Дял на бюджета на МО 
от БВП на България 

2000 г.  2,96 % 

2001 г. 2,74 % 

2002 г. 2,92 % 

2003 г.  2,89 % 

2004 г.  2,52 % 

2005 г.  2,45 % 

2006 г.  2,26 % 

2007 г.  2,50 % 

2008 г.  2,33 % 

2009 г.  2,00 % 

 
За сведение — реалният процент за 2009 г. е 1,81 %. 

  
А ето какъв е бюджетът за отбрана като процент от БВП: 
 

Бюджет за отбрана  
като процент от БВП 

Гърция 2,55 % 

България  2,00 % 

ЕС  1,64 % 

Чехия 1,44 % 

Румъния  1,24 % 

Австрия (не членува в НАТО)  0,91 % 

  
Нека да сравним годишните разходи за отбрана на глава от населението 

съответно като номинални разходи (НР) и чрез стандарта на покупателната 
способност (СПС) съответно са:  

 

Годишни разходи за отбрана 
на глава от населението (в евро) 

 НР СПС 

Гърция  550 €  583 € 

ЕС  400 €  400 € 

Австрия  306 €  249 € 

Чехия  204 €  254 € 

България  105 €  243 € 
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Румъния  96 €  233 € 

 
 Това наистина може да доведе до извода, че нашето общество 
изразходва за отбрана значителен по мащаби икономически ресурс, измерен по 
реалната стойност на неговото човешко, финансово и материално изражение, 
което означава, че в сравнение със своите съюзници Република България 
поддържа една от най-мащабните и скъпи за данъкоплатеца системи за 
отбрана и въоръжени сили. 
 

По-нататък, да видим как се движи броят военнослужещи на 10 000 души 
от населението: 

 

Брой военнослужещи  
на 10 000 души от населението 

Гърция  119 

България  45 

ЕС  36 

Румъния  35 

Чехия  23 

Австрия  12 

  
Годишните разходи за отбрана на един военнослужещ, получени като 

общият бюджет за отбрана се раздели на броя на военнослужещите, са както 
следва:  

 

Годишни отбранителни разходи 
на един военнослужещ 

Австрия  245 962 € 

ЕС  111 062 € 

Чехия  87 102 € 

Гърция  46 278 € 

Румъния  27 219 € 

България 23 524 € 

 
 

В същото време разходите на година за личен състав (т.е. без разходите 
за текуща издръжка) на един военнослужещ са съответно:  

  

Годишни разходи за личен състав 
на един военнослужещ 

Австрия  150 037 € 

ЕС  58 974 € 

Чехия  43 551 € 

Гърция  19 900 € 

Румъния  18 781 € 

България  10 586 € 
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А ето и разходите на година за текуща издръжка (експлоатация и 
техническо обслужване на използваната техника, т.е. operations and 
maintenance) на един военнослужещ:  

 

Годишни разходи за текуща издръжка 
на един военнослужещ 

Гърция  1 245 € 

ЕС  607 € 

Австрия  573 € 

Чехия  527 € 

Румъния  262 € 

България  231 € 
 

 
Ще приключа с разходите за 2009 г. за инвестиции (доставка на 

оборудване и отбранителни изследвания и технологии) на един военнослужещ:  
 

Разходи за инвестиции 
на един военнослужещ  

Австрия  34 435 € 

ЕС  23 267 € 

Гърция  16 197 € 

Чехия  7 839 € 

България  4 940 € 

Румъния  4 627 € 

 
 На базата на тези данни логично могат да се направят следните изводи: 
 (1) Българският войник е поставен в незавидното положение на дъното 
на класацията (където „дели“ последното място с Румъния)... С други думи, 
данните показват устойчива тенденция на технологично изоставане на 
българските въоръжени сили, което е съпроводено от значителни пречки пред 
оперативната им съвместимост с тези на държавите — членки на НАТО и ЕС. 
 (2) Страната ни поддържа своята отбрана със значително по-ниска 
ефективност в сравнение с повечето от своите съюзници в НАТО и в ЕС. Това 
означава, че българските войскови формирования не са равностоен 
самостоятелен участник в съюзните операции и мисии, което е основният начин 
те да гарантират националната сигурност и суверенитет на България в 
съвременната среда на сигурност и в съответствие със стратегическата насока 
на политиката за сигурност и отбрана. 
 Приведеното дотук дава повод да се направи още едно критично 
разсъждение за елита. По същия начин, по който той в годините на Прехода е 
поставил обикновения човек на следпоследно място в своите приоритети и му 
прехвърля всички тежести на обществената промяна, така и в сигурността и 
отбраната елитът ни е обърнат с гръб към редовия войник, командос, полицай, 
пожарникар и не инвестира в тяхната защита, оборудване, обучение, развитие 
и мотивация. А е повече от логично, че водещо перо в разходите за отбрана 
трябва да са инвестициите, с които се намаляват рисковете за българския 
войник в мисии — инвестициите в неговата безопасност, въоръжението, 
екипировката, средствата за индивидуална защита. Не може повече 
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българските военни в мисиите, които демонстрират висок професионализъм, 
да изглеждат там като бедни роднини. 
 Тези констатации дават основание да се направи друг критичен извод, че 
целесъобразността на закупените въоръжения се определя не от 
възможностите на държавата и от потребностите на армията, а от 
комисионната за посредниците и политиците. Елитът продължава да 
инвестира не във високи технологии и модерни комуникации за отбраната, а в 
скъпи играчки — платформи, за които е спорно дали има за нас задачи, които 
да бъдат осъществени чрез тях. Изливането на подобни мащабни средства 
става, без нито веднъж за тяхната необходимост и целесъобразност да бъде 
проведено заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при 
президента! А ето за какви сериозни сделки става дума: 
 ● Доставка на вертолети „Кугър” (Cougar) и „Пантер” (Panter) и резервни 
части за тях от „Юрокоптер Груп” (Eurocopter Group) — Франция за 
749.237 млн.лв. 
 ● Доставка на транспортни самолети „Спартан” (Spartan) от „Аления 
Аеронаутика“ (Alenia Aeronautica S.p.A.) — Италия за 179.534 млн. лв. 
 ● Автомобилна техника от „Даймлер Крайслер” (Daimler Chrysler AG) — 
Германия за 35.030 млн. лв. 
 ● Кораби second hand от Кралство Белгия за 105.615 млн. лв. 
 Това не може да предизвика друга оценка, освен следната: Ниска 
ефективност и рационалност на дефинирането, подбора и приоритизирането на 
проектите, оказали се значително разминаващи се както с реалните 
възможности на икономическия и ресурсен потенциал на държавата, така и по 
отношение на истински приоритетни нужди на въоръжените сили. 
 В голяма степен неумението на властта през годините на Прехода да 
осъществи политика за национална сигурност и отбрана, която да е 
сравнително ефикасна (ефикасността е способността да се постигат 
набелязаните цели с наличните ресурси) и поне отчасти ефективна 
(ефективността, от една страна, е способността да се постигат поставените 
цели с минимизиране на изразходваните ресурси, а от друга — способността с 
наличните ресурси да се постигат максимални цели; с други думи, при 
ефективността се разглежда съотношението цели/ресурси и това съотношение 
се оптимизира или като са максимизира числителят или като се минимизира 
знаменателят му) поставя на преден план един изключително важен за Третото 
ниво на сигурността въпрос — въпроса за качеството на решенията в 
системата за национална сигурност. 
 При разсъжденията над този въпрос, е особено важно дебатът да 
навлезе в нова, много по-професионална и много по-продуктивна фаза. Защото 
какво се наблюдава в тази сфера през годините на Прехода? 
 (1) Ниско качество на официални документи в сигурността, например 
Концепция за национална сигурност, опити за изработване на Стратегия за 
сигурност при някои от предишните правителства, Стратегически преглед на 
отбраната, Годишни доклади за състоянието на националната сигурност. 
 (2) Влошаващо се качество на експертизата, с която МВнР, МВР и МО 
„захранват” своите министри, премиера и президента. 
 (3) Криза в качеството на материалите, които специалните служби 
изпращат към изпълнителната власт, президента и парламента. 
 (4) Постоянна политизираност на дискусиите в медиите по въпроси на 
националната сигурност за сметка на професионализма. 
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 (5) Застаряване на говорещите и пишещите по сигурността експерти и 
тяхното постепенно интелектуално амортизиране. 
 (6) Вземащите решенията в сферата на сигурността дават път в своите 
близки обкръжения не на професионалистите, а на партийни, групови, 
патерналистки и емоционално обвързани с тях протежета. 
 (7) Управляващите, независимо кои са те, търсят в своите документи 
основно това, което в Брюксел или Вашингтон ще бъде разпознато и 
припознато като правилно, „прогресивно”, в духа на съюзническите отношения. 
За което не трябват особен професионализъм и екпертиза, а главно copy—
paste умения. Професионалистите са нужни обаче още „на входа”, когато 
трябва да се откроят и да се преведат националните интереси на езика на 
документа и да се реализират тези интереси във и чрез политиката, за да може 
„на изхода” да се познае на коя държава е този документ, а не да се остава с 
впечатлението, че тя граничи с Иран, Афганистан и Ирак едновременно. 
 (8) Не са ясни механизмите, по които се вземат решения, важни за 
националната сигурност. Никой не се и опита да имитира поне дискутиране с 
експертната общност въпросите „Дали?” и „Къде?”, когато говорим за участието 
в Афганистан и Ирак, нито „Дали?” и „Защо?”, когато се реши да има 
Министерство на извънредните ситуации, нито „Дали?”и „Как?”, когато се 
създаде ДАНС. Същото се случи с „най-съвременния, най-модерния и най-
европейския” нов Закон за МВР от 2006 г., създал — в пълен дисонанс със 
съветите на експертите, отчитащи съвременните тенденции: „Сплесквайте 
йерархиите, изграждайте мрежови структури!” — ново, затормозяващо 
информационните потоци и инициативата, управленско ниво, който е поправян 
вече двадесетина пъти и отгоре додолу и е така изпокъсан и продран, че са 
малцина дори специалистите и заинтересованите лица, които са в състояние 
да се ориентират в него). 
 (9) Държавното образование в националната сигурност изнемогва. 
Държавата се оттегля от него и там навлизат частни университети. Военната 
академия и Академията на МВР в различна степен — първата по-малко, 
втората повече — са подложени на силен натиск да бъдат превърнати в 
подобие на ПУЦXXXIV. Това е свързано както със стратегически недоразбирания 
за ролята на тези две учебни заведения (тук трябва да говорим и за бизнес 
апетити, за конфликти на интереси, за апетити за сграден фонд), така и с 
вземането на връх на т.нар. „потребителски подход”, а именно „Потребителят 
решава всичко”. Обаче и най-важното отделно взето потребителско звено, с 
най-модерно мислещия свой ръководител не могат да налагат ведомственото 
си, закотвено в днешния ден и днешните задачи виждане, на структури, които 
държавата е създала и ги е втъкала не във ведомствени, а в национални 
интереси. Военната академия и Академията на МВР са необходими 
(евентуално в обозримо бъдеще може да се мисли за създаването на тяхната 
база на Академия за национална сигурност), защото в тях има специалисти, 
които не само трябва да обучават съгласно конкретни потребности, но и да 
предвиждат бъдещи потребности на потребителите, да им помагат да видят 
новите предизвикателства и рискове, да им подготвят кадри, които компетентно 
да дават отговор на тези нови предизвикателства и рискове. По-лесно е да се 
руши, да се свеждат такива учебни заведения до центрове за подготовка на 
работещите в министерствата, но утре, когато новите потребности поискат 

 
XXXIV Професионални учебни центрове. 
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качествено нови специалисти, тях кой ще ги готви и може ли това да направят 
само частни de jure или de facto университети? 
 (10) Чрез печеливши дейности на охранителния бизнес и на базата на 
нуждите на фирмите от сигурност се създаде някакво охранително (силово, 
бодигардно, фирмено) виждане за сигурността. А това е само част от науката 
за сигурността и разсъждаването (доколкото го има) не бива да се ограничава 
само до тази й част, а трябва да се мисли за цялото и многото други негови 
измерения — въпросите на стратегическото лидерство, организационната 
култура, анализа и оценката на риска, управлението на кризи, гражданската 
сигурност, енергийната и информационната сигурност, регионалните проблеми 
на сигурността, екологията. 
 (11) Негативна роля в ширещото се разбиране, че Сигурността е много 
просто нещо, играе отказът на Държавата да промени правилата на играта и да 
ги постави на научни основи, в частност като въведе известни, дори и 
минимални критерии, след като някой иска да заеме в държавна или местна 
администрация позиция, свързана с проблеми на сигурността, да има 
изисквания, които при прочее равни условия дават предимство на кандидати, 
които да имат бакалавърска степен, а защо не и магистърска степен, по 
специалности, свързани със сигурността, т.е. да са слушали поне минимум 
лекции, да са прочели поне минимум книги. А не случайни хора, които си нямат 
и елементарна представа от сигурност, да заемат високи позиции в системата 
за национална сигурност като ръководители на базисни звена или като 
съветници на високопоставени ръководители. Ако утре се случи нещо 
сериозно, какви управленски решения ще вземат те или какви съвети ще 
дават? 
 (12) Има в голяма степен банализиране и изпразване от модерни знания 
и съвременни идеи на образованието в областта на сигурността. Сигурност се 
изучава на много места, но критериите за качество на предлагания на научен 
продукт, стандартите и новостта в знанията не се контролират. Това девалвира 
самото преподаване и подвежда младите, че наистина националната сигурност 
е много просто нещо. 
 (13) Неправителствените структури могат да бъдат много полезни в 
повишаване на качеството на дебата за националната сигурност, но след като 
държавата засега не афишира особена потребност от тези NGOs, те 
предпочитат ролята на преносители на външните идеи и възгледи в нашия 
вътрешен политически живот. Разбира се, ние се нуждаем от външни идеи, 
държавата и нашето мислене трябва да влязат в крак с духа и приоритетите на 
партньорите по Съюзи и Алианси, но когато NGОs са главно говорители на 
геополитически фактори, те не допринасят за професионализирането на 
дебата, а по някакъв начин дори „свиват” този дебат, ограничават го, защото 
всяка идея, която не пасва на предадената и спусната ни отгоре и чрез тях 
истина като от последна инстанция, се обявява и оценява за 
посткомунистическа, архаична, проруска или поне маргинална. 
 На базата на написаното по-горе може да се направи изводът, че 
качеството на национаната сигурност е в пряка връзка с качеството на 
вземаните в тази сфера решения, а те пък са следствие от подготвеността на 
работещите в системата за национална сигурност специалисти и от капацитета 
на ръководния състав в нея. Във връзка с това може да се формулират 
следните препоръки: 
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 (1) Управлението на системата за национална сигурност се нуждае от 
професионален дебат, експертна помощ и научно обосноваване. 
 (2) Управлението на тази система означава и прозрачност по отношение 
на нейното функциониране, както и позитивен отговор на въпроса дали тя може 
да влезе в режим на самооптимизиране. Само че прозрачно може да бъде не 
силовото, а силното управление, базирано на качествени промени във 
философията за употреба на властта. Обществото трябва да знае как и с какви 
мотиви се вземат решенията на най-високо ниво на системата за сигурност; 
поради какви причини независимо от заделяните значителни ресурси, тя не 
работи както трябва и понякога вътре в нея няма синхрон и дори елементарен 
ред; защо нерядко в тази система не кучето върти опашката, а опашката върти 
кучето. Ще посоча като пример декларацията, с която България се присъедини 
в началото на 2003 г. към инициативата на десетте централноевропейски 
страни в подкрепа на САЩ за войната в Ирак. Тази декларация бе „приета” и 
оповестена по начин, поставил българския президент пред свършен факт и той 
я видя едва след като светът научи за нея. 
 (3) Управлението на системата за национална сигурност трябва да бъде 
поставено на системна основа — концептуално, нормативно, ресурсно и 
кадрово, а не все така да бъде на принципа на пробите и грешките и по метода 
на импровизациите. А после цялата система и десетки хиляди съдби в нея се 
тресат и преживяват какво ли им носи поредната реформа... 
 За кадровото и ресурсното осигуряване е нужно, от една страна, 
професионалистите да бъдат защитени от волунтаристкия, партийно-
шуробаджначески произвол, а от друга страна, преди да се говори колко пари 
още са нужни за сигурност, трябва —както стана дума по-горе, — да се види как 
се харчат ресурсите в отбраната и сигурността — дали в отговор на реалните 
потребности или се определят от други съображения — ведомствени, лобистки 
и/или свързани с размера на комисионната. 
 Що се отнася до концептуалното и нормативното осигуряване, то ето 
един примерен списък на необходимите документи в тази област: 
 ● Нова (и качествена) Стратегия за национална сигурностXXXV; 
 ● Стратегически преглед на националната сигурност — много нужна ни 
инвентаризация на законите, задачите и структурите от гледна точка на нашето 
ефективно и пълноценно членство в НАТО и ЕС; 
 Защото Системата ни за национална сигурност е толкова криво, куцо и 
косо структурирана, такъв нормативен безпорядък, да не кажа хаос, цари в 
нейната нормативна уредба, че всяка промяна, дори полезната, всяко 
надграждане, включително жизненонужното, веднага се деформират, 
нагаждайки се към нейната нерационална структура; потоците на информация 
веднага се затапват и запушват, връзвайки се в тройни моряшки възли; започва 
веднага дублирането на някои дейности, а остават други дейности, от които 
всеки бяга или просто симулира захващане с тях. И става като при един руски 
псевдореформатор: „Искахме да направим нещата по-добре, а се получи, както 
винаги”. А как иначе, като действаме на принципа: „Нещо трябва да се направи. 

 
XXXV След неуспешните опити на две предходни правителства да „прокарат” през Народното 
събрание разработените проекти на Стратегия за национална сигурност, има основание да се 
надяваме, че правителството на „ГЕРБ” ще прояви нужната политическа воля да доведе докрай 
процеса по разработване и приемане на новата Стратегия. Достъпната информация по 
отношение на подготвяния проект ми дава основание да смятам, че всички мои изводи и 
препоръки по отношение на Стратегията за национална сигурност, направени в тази книга 
остават в сила. За съжаление. 
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Това е нещо. Следователно това трябва да се направи”453. 
 ● Закон за националната сигурност, с който да се дефинира най-сетне 
структурата на системата за сигурност и да се определят координацията и 
взаимодействието между отделните нейни звена; 
 ● Нов Закон за Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) и 
Закон за Съвета по сигурността към МС, Закон за разузнавателната общност 
или пък Закони за отделните специални разузнавателни служби (това засяга 
най-напред Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната 
служба за охрана (НСО), които все така са в правен вакуум), нов Закон за 
специалните разузнавателни средства и Закон за отбранителната индустрия. 
 Опитът от двайсетте години на Прехода ни убеди колко неефективна и 
порочна, особено пък в националната сигурност, е практиката да се решават 
нормативните въпроси с импровизации и „на парче” — без нужното стиковане с 
другите закони, без наличието на единна визия и без общ замисъл. От това 
нормативната уредба на националната ни сигурност буквално е заприличала на 
покрито с кръпки одеяло. 
 Управлението на системата за национална сигурност изисква инвестиции 
в сивото вещество, в науката и в младите. А най-добре е това да стане именно 
като инвестиции в млади хора, които имат висок интелект и могат да си 
позволят да се занимават с наука. Ние, хората, които 20 години вече говорим за 
сигурност по всички медии, сме като уморени коне — добре е да не ни „убиват”, 
а да ни ползват, но е време да се даде път на младите. В младите е моята 
надежда, предвид този рано състарен наш елит, който обича приемите и 
коктейлите, вместо да заляга над чужди езици и нови комуникационни 
технологии; който предпочита да ходи на ловни излети или на сафари (с 
ултрамодерни и суперскъпи пушки, които превръщат лова в хладнокръвно 
убийство на нищо неподозиращи животни, най-вече редки екземпляри, 
защитени от унищожаване), вместо да сърфира из безкрайните пространства 
на интернет; който доведе нещата практически до там, че сивото вещество, 
перспективното мислене са persona non grata за България като цяло, и в 
националната сигурност, в частност; който гледа на средствата за науката и 
образованието в системата за национална сигурност (както въобще за науката 
и образованието) като на прекалени и дори  досадни разходи, а не като на 
инвестиции в по-доброто бъдеще на страната. 
 Една от мащабните каузи, за които са нужни държавници с визия и 
стратегическо осмисляне на приоритетите, е, че парите за образование, наука, 
качество на човешкия потенциал, високи технологии, здраве, качество на 
живота, екология — това не са разходи, а инвестиции.  
 Нашият политически елит 20 години не успя да формира у себе си 
ключова потребност — да изгражда общество от свободни граждани, а 
предпочита да управлява общност от зависими поданици и спасяващи се 
поединично индивиди.  
 Нашият елит смята, че властта е сила и безусловно право да 
разпределяш ресурси в името на още повече власт. Той е убеден, че трябва да 
разпределя брутната вътрешна пица, вместо най-напред да я прави по-голяма. 
Затова 20 години наред българският елит изважда, вместо да събира; дели, 
вместо да умножава; диференцира, вместо да интегрира. Неговата 
политическа аритметика е друга. 
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 А всъщност какво е Държавата? Както бе написано по-горе, Държавата е 
механизъм за производство на сигурност, система с прости и ясни правила и 
инструмент за спазването на тази правила. 
 За да се случат нещата, България, трябва да се модернизира, 
европеизира и демократизира. Това не може да се постигне по метода на 
пробите и грешките. Това може да стане когато управляващите (които и да са 
те) осъзнаят, че управлението е работа, тежка и напрегната работа за доброто 
на държавата, обществото и хората; че Държавата, която те към дадения 
момент символизират и мениджират, има една основна задача — да генерира 
сигурност и стабилност, в които хората да могат да разгръщат своите таланти и 
способности. Освен това, те трябва много добре да разбират и да приемат като 
нормално и естествено, че при демокрацията управлението е подложено на 
постоянен контрол — граждански, парламентарен, съдебен, административен, 
финансов, медиен и др. Така демокрацията е вградила в себе си механизми, с 
които да генерира прозрачност и антикоупционно поведение у управляващите. 
Само че въпросът не е във формалната страна на контрола, т.е. „Как се 
контролира?, а в съществената — „Какво се контролира”. 
 Контролът произвежда добавена стойност, когато се осъществява над 
политика, отговаряща на националните интереси; над дейности, които 
произвеждат повече сигурност за държавата, обществото и гражданите; над 
разпореждане с ресурси, на които не се гледа като на неизбежни разходи, а 
като на инвестиции в по-доброто бъдеще на страната ни. Контролът е 
двупосочен процес, който оптимизира управлението и гарантира прозрачност. А 
чисто полицейските, цивилните и военните контраразузнавателни, 
инспектиращите функции, финансово-одитните и т.н. се осъществяват от друг 
тип структури. Гражданският контрол е на ниско ниво не заради управляващите, 
а заради управлението, защото липсва модерна, устремена към бъдещето, 
европейска по форма и национална по съдържание политика, която да бъде 
контролирана. 
 Еднакво контрапродуктивно е както да се обявява държавата за вредна и 
излишна, така и да се превръща тя в регулатор на всички обществени 
отношения, в неокастрена тояга, която да удря през ръцете. В първия случай се 
отива към анархия, която никога не е била майчицата на реда. Във втория 
случай се отива към ред, при който всяко несъгласие с бащицата се смята за 
анархия. 
 

След като анализирах Третото ниво на сигурността и ролята на 
Държавата в обезпечаването на сигурността, мога да премина към следващото, 
Четвърто ниво на сигурността — Сигурност на Общността от държави. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
Четвърто ниво на сигурността: Сигурност на Общността от държави 

 
 

Перифразирайки прочутите думи на Карл Маркс, бихме 
могли да кажем, че един призрак преследва 
съвременното съзнание, призракът на несигурността. 

Робърт Низбет 

 
 Четвъртото ниво на сигурността е Сигурност на Общността от 
държави, т.е. колективна, коалиционна, общностна сигурност (collective 
security, community security, alliance security, coalition security).  
 Не всяка общност от държави е Общност в смисъла на теорията за 
сигурността. За да бъде обект на изследване от гледна точка на сигурността, 
Общността от държави, по сходен с Групата от индивиди начин, трябва има 
някаква степен на вътрешно сцепление, консолидация и интегритет, породени 
от наличието на общи ценности, интереси или цели (или от необходимостта те 
да бъдат отстоявани) или от наличието на общи заплахи, опасности и страхове, 
на които трябва да се даде отговор.  
 Обособяването на Общността от държави може да се извърши въз 
основа на следните признаци: 

• по териториален или регионален признак, например балканските 
държави; 

• по етнически признак, например славянските държави („панславянското 
братство”), арабските държави;  

• по религиозен признак, например православните държави 
(„православната ос”XXXVI), ислямските държави;  

• по цивилизационен признак (в смисъла, който влага в понятието 
„цивилизация” Самюъл ХънтингтънXXXVII,454), например държавите от 
Запада; 

• по признак „материално състояние” (или БВП на глава от населението), 
например богатите държави. 
Могат да се приведат и редица други форми на сдружаване на държави 

— двустранни и/или многостранни договори, алианси, пактове, коалиции, 
съюзи, общности за сигурност и др. Тези сдружения могат да бъдат и 
неформални, обединени около конкретни цели, например Коалицията на 
желаещите (Coalition of the Willing) в Ирак.  

Като четвърто равнище на сигурност Димитър Йончев определя 
регионалната сигурност455. Това обаче, както лесно се вижда, е макар и много 
важен, но все пак относително частен случай, с който не се изчерпват всички 
възможни Общности от държави. 
 Ключовият референтен конструкт „security community”, т.е. общност за 
сигурност е предложен в началото на 50-те години на ХХ век от Ричард ван 
Вагенен (Richard van Wagenen, 1912—2003), но като базисно понятие в 

 
XXXVI Впрочем, за по-доброто и изчистено от идеология разбиране на днешна Русия е добре да 
се помни, че тя все повече заменя панславянското братство с пан-„Лукойл”-ското братство 
(нефтът е новата кръв, която тече по жилите на обществата и ги сродява в нови братства), 
както и православната ос — с „Газпром”-овата тръбопроводна ос (газът е новата вяра, която 
изповядват обществата и той ги сплотява в нови паства). 
XXXVII Общност с висока степен на интегритет на базата на културата, историята, етноса и 
религията, с близка, включително до съвпадение ценностна система 
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теорията на международните отношения то е детайлно анализирано и 
наложено през 1954 г. от американския учен от чешки произход Карл Дойч и 
седем негови колеги от Масачузетския технологичен институт (знаменития 
Massachusetts Institute of Technology, MIT)456,457. Те посочват, че успешната 
интеграция изисква чувство за общност, „we-feeling”, включващо взаимна 
симпатия, уважение, доверие и лоялност между интегриращите се, най-малкото 
частична общност в понятията, възприятията и интересите, двупосочна 
успешна предвидимост на поведението, съвместни действия в съгласие с това 
поведение. Накратко, изграждането на общността е непрекъснат динамичен 
процес на споделено внимание, комуникация, разбиране на нуждите и 
отзивчивост при изработването и вземането на решения458. 
 Според Карл Дойч и колегите му „общност за сигурност е група от хора, 
които са се интегрирали”, като под „интегриране” се подразбира придобиването 
на чувство за общност, както и на институции и практики, които са достатъчно 
силни и широко разпространени, за да осигурят за дълъг период от време 
надеждни предвиждания за мирна промяна сред техните народи. „Чувство за 
общност”, поясняват авторите, е убеждението на [част от] индивидите в 
групата, че те са се споразумели поне по една точка — че техните общи 
социални проблеми трябва и ще бъдат решавани чрез процеси на „мирна 
промяна”459. С други думи, в началото понятието „общност за сигурност” е било 
свързано с разбирането за интегрирана общност (на практика регионално 
образувание) от държави, които са изключили силата от своите отношения и 
ще уреждат споровете помежду си със средства, различни от война460. 
 Карл Дойч разглежда два типа общности за сигурност — амалгамни и 
плуралистични: 
 Амалгамните общности за сигурност се изграждат чрез формално 
сливане на две или повече преди това независими единици в едно и единно, 
по-голямо политическо цяло, с някакъв тип общо (унитарно или федерално) 
правителство. Крал Дойч дава пример със САЩ, където определен брой 
първоначално независими щати са се слели в единен съюз с един висш и 
ситуиран над всички щати център за вземане на решения461.  
 За изграждането на амалгамни общности за сигурност са необходими 12 
условия:  
 (1) взаимна съвместимост на главните ценности; 
 (2) специфичен, характерен начин на живот;  
 (3) очаквания за по-тесни икономически връзки и повече икономически 
ползи;  
 (4) видимо нарастване в политическите и административните 
способности на всички или поне на някои участващи единици; 
 (5) значителен икономически ръст поне в част от участващите единици;  
 (6) устойчиви връзки на социална комуникация — географски (между 
различните територии) и социологически (между различните социални 
прослойки); 
 (7) разширяване на политическия елит;  
 (8) мобилност на хората, най-малкото между политически 
съответстващите си прослойки;  
 (9) многообразие на сферите на комуникация и транзакции; 
 (10) балансиране на потоците от комуникации и транзакции;  
 (11) не прекалено рядка размяна на ролите в групата; 
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 (12) значителна взаимна предсказуемост, предвидимост на 
поведението462.  
 Основната цел за интеграцията на амалгамните общности за сигурност е 
„не само запазването на мира между интегрираните политически единици, но и 
придобиването на по-голяма сила изобщо или на специални цели, или на обща 
ролева идентичност, или на някакво съчетание от тях“463,464. 
 С други думи, може да се каже, че в амалгамните общности за сигурност 
отделните единици, макар и запазвайки някои елементи от собствените 
системи за сигурност, изграждат съвместна система за сигурност в рамките на 
общността, като нейните институции за планиране, управление и контрол стоят 
над всички членуващи държави и поемат изцяло гаранциите за индивидуалната 
сигурност на всяка една от тях. САЩ действително са пример за такава 
общност — на своите щати. Донякъде това важеше и за Варшавския договор, 
макар че доброволността на участието в него може да се оспорва. Доктрината 
БрежневXXXVIII (доктрината на социалистическия интернационализъм и 
ограничения суверенитетXXXIX) не даваше обективни критерии за заплахи за 
сигурността на отделните държави членки. Би могло да се очаква, че в своята 
постепенна еволюция Европейският съюз ще еволюира все повече към една 
амалгамна общност за сигурност. 
 Плуралистичните общности за сигурност са относително по-
постижими и в не малка степен напълно достатъчни, ако основната цел на 
интеграцията е мирът. Такива общности могат да се изградят и поддържат по-
лесно, защото в тях отделните държави съхраняват своята независимост и 
политическата си автономия, а техните правителства запазват своята 
юридическа самостоятелност и независимост. Следователно те са 
предпочитано средство за запазване на мира между съставящите ги единици. 
Карл Дойч дава пример за плуралистична общност за сигурност с общата 
територия на САЩ и Канада — две отделни управляеми единици образуват 
общност за сигурност, без да се сливат в едно цяло465.  
 Както посочва Холгер Мьолдер (Holger Mölder), плуралистичните 
общности за сигурност се сформират на базата на: споделени либерално-
демократични ценности; комплексна взаимозависимост на държавите членки; 
принципи на демократичния мир; стратегия на партньорство и споразумения за 
кооперативна сигурност; колективна отбрана и колективни механизми за 
сигурност в кризисни ситуации. Ето защо те в много голяма степен отговарят на 
Кантовия модел за мирен съюз, основан върху принципите на демократичния 
мир466. 
 За създаването на плуралистични общности за сигурност Карл Дойч 
формулира две условия: 
 (1) Съвместимост на главните ценности, съответстващи на вземането на 
политически решения, т.е. съвместимост на главните политически ценности;  

 
XXXVIII Леонид Брежнев (1907—1982, фактически ръководител на Съветския съюз като първи 
секретар на ЦК на КПСС в 1964—1966 г. и генерален секретар на ЦК на КПСС в периода 1966—
1982 г.). 
XXXIX Под камуфлажа на принципа за „социалистическата солидарност”, следващ от 
разбирането, че „посегателството срещу социализма в една отделно взета социалистическа 
държава е посегателство срещу социалистическата система като цяло”, СССР бе провъзгласил 
правото си да оказва, заедно със своите сателити от Варшавския договор, „братска помощ” на 
всяка социалистическа страна, която се отклонява недопустимо от определения от съветската 
идеология единствено правилен път на развитие и с това застрашава „делото на мира и 
социализма”. 
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 (2) Способност на участващите политически единици или правителства 
бързо, адекватно и без прибягване до сила да отговарят на нуждите, 
посланията и действията на другата страна, т.е. изграждане на мрежи за 
политическа и друга комуникации, така че правителствата и останалите активни 
части от обществото да могат да отговарят на съобщенията, потребностите и 
действията на другите бързо, адекватно и без прибягване до насилие.  
 Още едно, допълнително, условие би могло да бъде: 
 (3) Взаимна предсказуемост на поведението, т.е. взаимна предвидимост 
по отношение на съответните аспекти на политическото, икономическото и 
социалното поведение на всеки от един от партньорите.  
 Логично е да се изтъкне обаче, че държавите — членки на една 
плуралистична общност за сигурност, трябва да вземат общи решения за много 
ограничен кръг от проблеми и запазват много по-широк такъв кръг за автономно 
вземане на решение в рамките на техните граници. Следователно  обхватът и 
мащабът на взаимната предвидимост на поведението като изискване към 
членовете на една плуралистична общност за сигурност се смята за по-малко 
съществено за успешното взаимодействие, отколкото за амалгамната общност. 
 Обобщавайки, може да се каже, че горните две (или три) условия са 
естествено изпълними при близки политически култури на отделните 
участници, а добре изградените мрежи от комуникации помагат за създаването 
на предсказуемост в тяхното поведение. Сходните принципи, на които се 
изграждат политическите им институции, високата степен на икономическа и 
друга взаимозависимост, споделянето и съвместимостта на общите ценности и 
очаквания, на общото разбиране за действителността, а оттук и чувството за 
споделена идентичност, благоприятстват създаването на такива общности. 
Както твърди и Мартин Уайт (Martin Wight), една общност от държави не може 
да съществува без определена степен на споделена обща култура от страните 
членки. При това, допълва Джон Стьосингер (John G. Stoessinger), тъй като 
общите ценности са инкорпорирани в сходни типове политически институции, 
това прави сходни и процесите, определящи политическия живот в държавите 
членки. Тези държави получават определени ползи от регионалното 
сътрудничество, нарастват забележимо политическите и административните им 
способности, създават се условия за икономически ръст във всяка една от 
държавите и в рамките на региона като цяло. Развива се мрежа от връзки и 
контакти за социална комуникация, засилва се мобилността на хората — най-
малкото по отношение на тяхното придвижване из региона. Също така не бива 
да се подценява значението на развиващата се взаимна предвидимост на 
поведението. Впрочем, би могло да се каже, че една такава общност има 
повече шансове да сработи и да започне да се развива, ако страните се смятат 
за силни, а не за слаби. В същото време, изглежда логично, че военното 
обединение между тези държави не е съществена предпоставка за засилване 
на сътрудничеството в рамките на общността за сигурност, защото военното 
измерение на взаимно гарантираната сигурност е свързано с повече разходи и 
представлява повече ресурсно бреме (избягването на което се търси именно 
чрез възникващото обединение), отколкото да носи преки ползи за страните, а 
то и по начало има дезинтгеративен, а не интегративен ефект467,468,469,470,471,472. 

 По принцип, Карл Дойч смята, че и в двата типа общности за сигурност — 
амалгамните и плуралистичните — трябва да има известна форма на 
институционализация: от много хлабава връзка (Съвещанието за сигурност и 
сътрудничество в Европа, СССЕ, през 80-те години на ХХ век) до силно развита 
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мрежа от институции (ЕС). Съществена характеристика на общностите за 
сигурност, както от първия, така и от втория тип е, че изграждащите ги държави 
не просто няма да използват войната или заплахата за война като средство за 
разрешаване на техните противоречия, но няма и да се подготвят за война 
спрямо другите държави членки 473. 
 В плуралистичните общности за сигурност отделните единици запазват в 
много голяма степен самостоятелността на националните системи за 
сигурност. В същото време те прехвърлят немалка част от функциите по 
гарантирането на своята сигурност към системата за сигурност на Общността и 
към нейните институции за планиране, управление и контрол. В тези 
институции всички държави (поне на теория) участват на равноправни начала и 
могат да защитават интересите си. Като пример за такава общност може да се 
посочи НАТО. 
 Амалгамните общности за сигурност приличат на тъкан, на платно, от 
което където и каквото парченце да се отреже, от гледна точка на сигурността, 
то ще бъде едно и също, сравнително хомогенно, съдържащо напълно 
свойствата на цялото (Тенеси и Джорджия). При плуралистичните общности за 
сигурност всяко едно отрязано от платното парче, си има своя собствена 
идентичност в сигурността, а в случай че се скъса връзката с центъра или се 
наложи, може да мине на функциониране в автономен режим (Турция и 
Гърция). 
 Плуралистичните общности са като суровото яйце — макар и в едно 
цяло, те са с отличими белтък и жълтък. Амалгамните са като разбитото за 
омлет яйце. 
 Както бе посочено, общностите за сигурност в една или друга степен 
между участниците в тях се изработва чувството и силата „Ние” — We-power, 
вместо „Аз и Ти” (Me and You), което лесно би могло да прерасне в „Аз срещу 
Теб” (Me against You). Изграждането на We-power е базисна задача за 
държавите от общността, ако по пътя на това изграждане има прекалено много 
препятствия, свързани с исторически страхове, нагласи, стереотипи, с намеса 
на външни фактори и сили, това може да компрометира изграждането на 
общността. За стабилността на общността и перспективите пред нея може да 
се съди именно по нивото на развитата We-power. 
 Мнозина автори смятат, че понастоящем повечето общности за сигурност 
както от теоретична, така и от емпирична гледна точка са плуралистични и е 
трудно да се предположи, че те биха могли да достигнат степен на интеграция, 
която да ги трансформира в амалгамни. За тази цел е нужна продължителна 
еволюция и качествено различен световен ред, с много по модерна, дори 
постмодерна институционална архитектура за сигурност, когато в много по-
малка степен регулиращ фактор в международните отношения ще бъде 
военната сила. Нерядко в анализите може да се срещнат и твърдения, че Карл 
Дойч при своето разделяне на общностите за сигурност на две групи, отделя 
прекомерно внимание на дихотомии (присъщи на периода на Студената война), 
като „национално—интернационално”, „вътрешен—външен”, „йерахия—
анархия”, и приписва тези характеристики съответно на амалгамността и 
плуралистичността474. 
 В заключение, може да се обобщи, че най-съществените, „задължителни” 
черти и свойства на всяка общност за сигурност са:  
 (1) интегритет; 
 (2) споделена сигурност;  
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 (3) чувство на сплотеност; 
 (4) готовност за съвместно отстояване на интересите;  
 (5) договореност, че всички спорове между участниците в нея ще се 
решават единствено с мирни средства и преговори;  
 (6) наличие на механизми, институции и традиции за преодоляване на 
заплахите, споровете и конфликтите.  
 Повече от четири десетилетия след знаменитото изследване на Карл 
Дойч и неговите колеги, в самия край на миналия век Еманюел Адлер (Emanuel 
Adler) и Майкъл Барнет (Michael Barnett) изтупват прахта от понятието „общност 
за сигурност”, връщат го на сцената на теорията за международните отношения 
и го доразвиват. Те се отказват от идеята за амалгамните общности за 
сигурност. Според тях общност за сигурност е „транснационален регион, 
състоящ се от суверенни държави, чиито народи запазват надеждни 
предвиждания за мирна промяна”. Те придават особено значение на 
релационния характер на общността, като загатват за процеса на социално 
взаимодействие, обучение и изграждане на навици, допринасящ за 
създаването на адекватни предвиждания (предвиждания, които обикновено са 
изградени от тълкувания на онова, което се е случило в миналото при подобни 
ситуации), и на по-висока степен на надеждност. 
 Еманюел Адлер и Майкъл Барнет смятат, че първото условие, на което 
са длъжни да отговарят едни държави, за да бъдат част от общност за 
сигурност, е свързано със споделени идентичности, ценности и значения. Това 
чувство Адлер и Барнет наричат „чувство за „we-ness” (то е по-силно от 
споменатото по-горе „we-filling”). Съвкупността от общи идеи трябва не само да 
бъде приета от всички, но и да бъде трансформирана в поведение, при това 
както на международно, така и на вътрешно равнище. Второто условие е, че 
държавите в общността имат разнообразни и преки взаимоотношения, техните 
взаимодействия възникват не индиректно и само в специфични и изолирани 
области, а по-скоро в някаква форма на контакти „лице в лице”. И третото 
условие е, че общностите демонстрират реципрочност, която изразява 
определена степен на дългосрочен интерес и по всяка вероятност дори на 
алтруизъм. Тези условия (характеристики) могат да съществуват на всяко ниво 
на социална абстракция — от локално до транснационално. Но изискването 
общностите да бъдат конституирани чрез преки контакти прави много по-трудно 
изграждането на транснационални, отколкото на локални общности475,476,477. 
 Вместо въведените от Карл Дойч амалгамни и плуралистични общности 
за сигурност Еманюел Адлер и Майкъл Барнет разглеждат слабо (хлабаво) 
свързани и силно (плътно) свързани общности за сигурност. Слабосвързани са 
тези общности, при които държавите запазват надеждни предвиждания за 
мирна промяна и нищо повече. Освен тази черта, която е присъща и системно 
определяща за слабосвързаните общности, силносвързаните общности имат 
известна степен на взаимна помощ, от една страна, и обща рамка за 
управление, от друга страна. И при двата типа подобни общности (слабо- и 
силносвързани) се минава през три еволюционни етапа: „зараждане” 
(възникване), „развитие” (възход) и „зрялост” (пълно развитие).  
 При зараждането държавите започват да обсъждат как могат да 
координират своите действия, за да нарасне взаимната им сигурност, за да се 
намалят разходите на взаимодействието, да се създаде потенциал за по-
нататъшни отношения. Според Карл Дойч това може да стане, когато 
държавите от общността са застрашени от война или при общ враг.  
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 При развитието започва изграждането на мрежи на взаимодействие с 
нарастваща плътност, учредяването на нови институции и организации, които 
отразяват засилващите се военна координация и сътрудничество, както и 
намаляващия страх, че другият представлява заплаха; задълбочава се 
взаимното доверие и започва да възниква колективна идентичност; нарастват 
социалните взаимодействия, развитието на споделени идентичности и общи 
интереси. Това може да доведе до зряла общност за сигурност. 
 При зрелостта взаимната помощ и консултациите стават въпрос на 
навик и култура. Тук вече се говори за норми, които са вградени и 
интернализирани от държавите членки; може да се развиват и политически 
структури и транснационални институции, които да създават правила и 
общоприето социално знание. 
 И накрая, Еманюел Адлер и Майкъл Барнет говорят за влиянието, което 
членството в общност за сигурност оказва върху поведението на държавата. 
Държавите членки търсят легитимация за своите действия от общността, 
оправдавайки ги с изискванията на общностните норми. Особено в 
силносвързаните общности за сигурност идентичността на държавата вече се 
определя от членството й в тази общност, от ценностите и нормите „Ние”, от 
ресурсите и стратегиите, които „Ние” използваме, за да ги отстоим, от начина, 
по който „Ние” кара „Нас” да действаме. Атмосферата и културата „Ние” помага 
да се изясни кои са „Те”, какво „Те” планират да правят и дали „Те” 
представляват проблем за „Нас”478. 
 Алекс Белами (Alex Bellamy) разглежда отношенията на общността за 
сигурност с нейните съседи. Държавите са „вътрешни” и „външни” в зависимост 
от това дали членуват в общността, а границите разделят в една или другата 
степен както „вътрешно” и „външно”, така и „мен” от „другия”, „местния” от 
чуждия”. Описват се три моделни ситуации — т.нар. „регионална крепост”, 
„двойствена общност” и „интеграционистка общност”. 
 При регионалната крепост границите между държавите от общността и 
външните за общността държави могат да бъдат по-непристъпни отколкото са 
били преди държавите да се разделят на държави членки и външни за 
общността държави. Тогава за държавите от общността има надеждни 
предвиждания за мирна промяна вътре в общността, но те оценяват външните 
държави като заплаха за общностните норми и идентичност. 
 При двойствената общност границите между вътрешните и външните 
държави остават качествено непроменени с развиването на общността. Това се 
случва когато двустранните отношения между една вътрешна държава и една 
външна държава и между „външните” държави не се променят. То би могло да 
се случи, например когато две държави имат споделени норми на поведение и 
свързани с идентичността роли и те не се променят когато едната държава 
става член на общността. 
 При интеграционистката общност границите между вътрешните и 
външните за общността държави стават все по-„меки”. Това може да се случи, 
когато логиката на споделените норми, общите интереси и мрежовите 
взаимоотношения между елитите — всичките те, произвеждащи чувство за 
общност между вътрешните за общността държави, се проектират навън, без 
на първо време да се приемат външни държави вътре в общността. В някои 
случаи това може да доведе до създаването на нови и разширени общности за 
сигурност. Алтернативен на този е вариантът, при който възникват 
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припокриващи се структури от слабо- и силносвързани общности за 
сигурност479. 
 Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде се опитват да преодолеят 
известната схематичност и ограниченост на понятието „общност за сигурност”, 
като се базират на теоретическия и подкрепен с геополитически аргументи 
извод, че повечето държави провеждат политиката си за сигурност и 
разполагат своите стратегически ориентири и приоритети по-скоро в рамките на 
своя регион, отколкото в някакъв по-широк, да не говорим за глобален, 
контекст. Това е така, защото за тях заплахите към сигурността им се свързват 
с държавите в непосредствена близост до тях, а не толкова с отдалечените 
велики сили, т.е. преплитането на проблемите на сигурността в рамките на 
техния регион е много по-силно, отколкото извън него. Тези регионални 
особености са резултат от исторически наслагания и недоверия, стереотипи и 
предубеждения, приятелства и вражди, но и от актуалното разпределение на 
силите между държавите. Ето защо гореспоменатите учени въвеждат 
понятието „комплекс за сигурност”, като регионално базиран, локално 
групиран клъстер от държави, чиито главни схващания и тревоги за сигурността 
са толкова тясно свързани, че проблемите на националната сигурност на всяка 
една от тези държави не могат да бъдат логично анализирани и разрешавани 
отделно от проблемите на останалите държави.  
 Въведеният от Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде комплекс за 
сигурност много бързо става класически за международните отношения 
референтен обект, който служи за характеризиране и изследване на 
регионални подсистеми от държави като обекти на анализ по отношение на 
сигурността, а също така отчита присъщите на съответния регион особености, 
подчертаващи неговата известна автономност и уникалност. С въвеждането на 
това понятие вниманието се насочва към често подценяваните и не рядко 
изпълнени с мнителност, предубеждения и стереотипи проблеми на 
регионалната сигурност. Това се налага, за да не се разтваря всичко само в 
глобалното „системно равнище” и да се даде възможност за сравнителни 
изследвания между регионите. Освен това с края на Студената война нарасна 
взаимообвързаността между държавите и регионите, а на преден план 
излязоха регионалните и локалните кризи и конфликти на етническа, 
религиозна и социална основа. За да съществува реално регионалният 
комплекс за сигурност като подструктура на международната система и за да 
изпълнява ефективно своето предназначение е необходимо по отношение на 
сигурността да съществува определена взаимна зависимост между държавите 
в комплекса и в същото време да е налице известно безразличие между 
държавите от комплекса и съседните държави480. 
 Класическите (т.е. съставени от държави) комплекси за сигурност се 
определят в дискурса на силовата политика (т.е. разглеждат преди всичко 
политическите и военните проблеми на сигурността). Те имат следните 
характеристики: 
 (1) състоят се от две или повече държави; 
 (2) тези държави представляват географски кохерентно групиране; 
 (3) отношенията между тези държави са определени от взаимна 
зависимост в сферата на сигурността, която може да бъде или позитивна, или 
негативна, но е значително по-силна помежду им, отколкото между тях и 
държавите извън комплекса; 
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 (4) структурата на взаимната зависимост в сигурността трябва да бъде 
дълбока и продължителна (т.е. много повече от еднократно взаимодействие), 
макар и не перманентна481. 
 Възприятията по отношение на сигурността на отделните държави от 
комплекса за сигурност и взаимодействията между тези държави определят 
динамиката и структурата на този комплекс. Историческите факти и 
изучаваните конкретни случаи (case studies) показват, че комплексите за 
сигурност са трайни, но не постоянни, елементи на международната система482. 
 Макар че се говори за „регионален комплекс за сигурност”, акцентът в 
него е не толкова върху региона, колкото върху сигурността, върху чието ниво и 
надеждност на гарантиране оказват влияние следните фактори: 
 (1) вътрешните уязвимости на страните в региона, като оказващи 
въздействие на неговата стабилност и върху отношенията между държавите;  
 (2) отношенията между държавите;  
 (3) взаимодействията на региона със съседните региони;  
 (4) ролята на великите сили в региона (взаимоотношенията между 
глобалните и регионалните структури за сигурност) 483. 
 Структурата и вътрешната динамика на комплекса за сигурност, както и 
сцеплението на държавите от комплекса, могат да се класифицират в 
зависимост от разпределението на силите между държавите, от тяхната 
взаимозависимост по отношение на сигурността и от характера на техните 
отношения в рамките на този комплекс, т.е. от това дали те се базират на 
приятелство или на враждебност, а също така и от наличието на някакви 
дисциплиниращи ги споразумения и договорености помежду им. От тази гледна 
точка могат да се посочат три типа комплекси за сигурност: 
 (1) Конфликтни формации, при които взаимната зависимост произтича 
от страха, съперничеството и взаимните възприятия за заплаха. 
 (2) Режими за сигурност, при които държавите все така се разглеждат 
една друга като потенциални заплахи, но са сключили помежду си 
споразумения, гарантиращи тяхната сигурност, за да намалят дилемата за 
сигурност помежду си.  
 Под „дилема за сигурност” се разбира такова състояние, при което 
мерките за укрепване на сигурността на една държава не водят до увеличаване 
на нейната сигурност, защото предизвикват ответни мерки на другата държава.  
 Всъщност, традиционното схващане за дилемата на сигурността е 
дадено от Робърт Джървис (Robert Jervis), който я определя като ситуация, при 
която „нарастването на сигурността на една държава накърнява сигурността на 
другите държави”. Но според Холдер Мьолдер в постмодерната система за 
сигурност ние сме изправени пред кооперативната дилема за сигурност от 
периода след Студената война, която може да се дефинира така: „Тъй като 
някои държави се стремят да си сътрудничат за намаляване на своите 
страхове, свързани със сигурността, това може да понижи сигурността на тези и 
останалите държави, ако някоя страна остане извън споразуменията за 
кооперативна сигурност”484. 
 (3) Плуралистични Общности за сигурност, при които, както бе 
отбелязано по-горе, държавите вече не възнамеряват и не се подготвят да 
използват сила в отношенията помежду си. 
 Постигането на по-тясна интеграция между някои от държавите в 
комплекса за сигурност ще промени съотношението на силите в него и 
съответно неговата структура. Структурата на комплекса за сигурност може да 
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се промени и при промяна на отношенията между държавите (сближаване или 
конфронтация), на съотношението на силите (укрепване на едни държави или 
отслабване на други), или на постигнатите договорености (отказ от спазване на 
съществуващите и сключване на нови). В зависимост от това дали в комплекса 
за сигурност протичат процеси, при които неговата структура се запазва или в 
нея има тенденции към трансформация, се наблюдават следните четири опции: 
 (1) запазване на статуквото (промените водят към поддържане или 
слабо увреждане на структурата на комплекса);  
 (2) вътрешна трансформация (промените на структурата стават в 
рамките на територията, заемана от комплекса);  
 (3) външна трансформация (промените в структурата се съпровождат с 
осезаемо свиване или разширяване на територията, включена в границите на 
комплекса, т.е. някои държави напускат комплекса за сигурност или в него 
влизат нови държави);  
 (4) потискане (когато една или няколко външни сили влизат директно в 
регионалния комплекс, за да потиснат неговата местна динамика на 
сигурността, като тази ситуация е различна от нормалния процес на 
интервенция на велики сили в работите и отношенията на регионалния 
комплекс). 
 Ако между държавите от комплекса се постига много задълбочена 
регионална интеграция, комплексът ще се трансформира от анархична 
подсистема от държави в консолидиран и действащ единно àктор (actor) в 
рамките на системата на международните отношения485. Комплексите за 
сигурност са умален вид, в рамките на съответния регион, на системата на 
международните отношения и също съдържат част от нейната структура и 
съответно, от нейните структурни дефекти, от нейната анархичност. Процесите 
в един комплекс за сигурност влияят върху прилежащите региони и от тук върху 
цялата система на международните отношения. 
 Комплексите за сигурност са „теоретични конструкти, наложени от 
изследователя върху „реалността”. Но те си имат свой „онтологичен статус”, 
отразяващ същността на международната политика и затова не могат да бъдат 
конструирани произволно. Понятието „комплекс за сигурност” не може да бъде 
давано за описване на всяка група от държави на дадена територия. 
Необходимо е да съществува ясна, отчетлива териториална структура на 
взаимозависимост (по отношение на сигурността) между държавите от 
комплекса, която ги разграничава от другите съседни държави и тази структура 
трябва да бъде достатъчно убедителна, така че да направи критериите за 
принадлежност и непринадлежност към този комплекс достатъчно отчетливи486. 
 Ако регионът се определя „обективно”, той е обективна реалност, 
дефинирана в категориите на географията и/или историята, то комплексът за 
сигурност е аналитично понятие, което се формира от взаимодействията между 
държавите в него по отношение на сигурността, т.е. не е обективна реалност в 
традиционния смисъл на тази дума, определя се в категориите на сигурността и 
може да променя своите граници487. Комплексът за сигурност е много 
специфичен, функционално дефиниран вид регион, който може да съвпада, а 
може и да не съвпада с по-общото разбиране за регион488. 
 До тук беше класическият поглед върху комплекса за сигурност като 
регионално базиран клъстер от държави. Съвременната теория за комплекса 
за сигурност разглежда както други àктори, различни от държавите (например 
етноси, фирми, и т.н.), така и други сектори от сигурността, различни от 
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политическия и военния (например икономически, социетален и т.н.)489. 
Следователно дефиницията за съвременен „комплекс за сигурност” може да се 
даде, като в дефиницията за класическия „комплекс за сигурност” думата 
„държава” се замени с думата „елемент” (на комплекса), като се има предвид, 
че освен държави, комплексът за сигурност се състои и от други елементи).  
 В такъв случай съвременният „комплекс за сигурност” се определя като 
„група от елементи, чиито главни схващания и тревоги за сигурността са 
толкова тясно свързани, че проблемите на националната сигурност на всеки 
един от тези елементи не могат да бъдат логично анализирани и разрешавани 
отделно от проблемите на останалите елементи”. Важно е да се разбира, че 
взаимната зависимост по отношение на сигурността е значително по-голяма 
между елементите на комплекса, отколкото между тях и елементите извън него. 
Важно е също така отново да се осъзнава, че тясната взаимна зависимост 
между тези елементи по отношение на сигурността води да възникване на 
отчетлива регионална структура, която се формира от разпределението на 
силата, така и от отношенията, базирани на приятелството и враждебността.  
 Проблемите на сигурността са екзистенциални. Те се управляват, и то 
отчасти успешно, само докато водят до количествени, и много трудно, когато 
водят до качествени промени. По-горе посочих, че един проблем, засягащ 
сигурността (т.е. security problem), става проблем на сигурността, 
секюритизира се (securitized problem), щом вследствие на него възникват 
качествени промени и обществото не може да ги преодолее без структурни 
трансформации.  
 Всъщност, понятието „секюритизация” е въведено от Оле Уевер през 
1995 г., но в малко по-различен контекст. То незабавно става ключово за 
Копенхагенската конструктивистка школа в сигурността и международните 
отношения. 
 Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде разглеждат сигурността като  
дейност, действие, движеща сила, която кара политиката да излезе извън 
установените правила на играта и очертава проблемите като специален тип 
политика или дори над ежедневната политика. Ето защо те описват  
секюритизацията като по-силна (екстремна) версия на политизацията и я 
определят като успешно речеви акт, „посредством който в рамките на една 
политическа общност се изгражда разбирателство между субектите нещо да 
бъде третирано като екзистенциална заплаха за даден ценен обект и да се 
даде право за призоваване към неотложни и извънредни мерки за справяне със 
заплахата”490. 
 Според Бузан, Уевер и де Вилде всеки един обществен проблем може да 
се разглежда или в сферата на не-политическото (т.е. държавата не се 
занимава с него и той не е тема на обществен дебат или политическо 
решение); или в сферата на политическото (това означава, че проблемът е 
част от публичната политика и изисква управленско решение и определени 
ресурси, а в по-редки случаи някаква друга форма на общностно, комунално 
управление); или се е секюритизирал (т.е. става дума за екзистенциална 
заплаха, изискваща извънредни мерки и действия, които излизат извън 
нормалните граници на политическата процедура)491. Условията за успех на 
секюритизиращите действия зависят от:  
 (1) вътрешната граматическа форма на речевите актове;  
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 (2) социалните условия, проявяващи се във властовата позиция на 
секюритизиращия се субект — отношението между говорещия и аудиторията, а  
чрез това и вероятността аудиторията да приеме съответните твърдения; и 
 (3) особеностите на съответните заплахи, които могат да улесняват  или 
затрудняват секюритизацията492. 
 Много важно е какъв е прагът, при който един проблем се секюритизира. 
За него може да се говори като за такъв, но той наистина става такъв само 
когато обществото го разглежда по този начин. Това е условието извънредните 
мерки да бъдат приети като легитимни. Ето защо успешната секюритизация 
има три компонента (стъпки):  

(1) екзистенциални заплахи; 
(2) извънредни мерки;  
(3) въздействия върху междуобщностните и междуинституционалните 

отношения и връзки чрез нарушаване на съществуващите правила493. 
 Един много съществен момент тук, на който обръща внимание Васил 
Проданов, е, че „ако се пpeдпpиeмат действия за повишаване на сигурността на 
някакъв обект това не означава още, че [той] е заплашен, а че нещо успешно е 
констpyиpано като съществен проблем”, т.е. възможно е чрез спекулативни 
речеви актове, най-вече на държавниците и политиците, да се подменят едни 
реални проблеми с други, обслужващи тези държавници и политици, да се 
конструират заплахи и проблеми, които водят до секюритизирането им, оттук — 
до необходимостта за извънредни или специални мерки (включително 
свързани с употребата на сила), излизащи извън нормалната политика. 
Излизането от „нормалната политика” всъщност е провал в нейното 
провеждане494. След като един проблем е секюритизиран, той много трудно или 
поне твърде бавно може да бъде десекюритизиран. 
 В тази връзка особено внимание се отделя на изключителното значение 
на речевите актове на личностите, които са фактори, ключови за сигурността. В 
преследването на свои политически цели, те не рядко се изкушават да „играят с 
огъня”, да превръщат проблема на сигурността в секюритизирал се проблем. В 
този смисъл се формулират т.нар. „улесняващи условия”, чрез които речевите 
актове могат да станат успешни и да отразяват реалното положение на 
проблема и необходимостта от адекватно реагиране по отношение на него: „(а) 
формата на речевия акт; (б) позицията на този, който го произнася; (в) 
историческия резонанс на говоренето, свързано с определени заплахи”495. 
 Васил Проданов предлага шест тезиса на една обща теория на 
секюритизацията, като „идея за обща теория на социално констpyиpанe на 
сигурността, характеризираща късната модepност или късния капитализъм”496: 
 (1) Секюритизацията и десекюритизацията, констpyиpанeто и усилването 
на различни типове страхове и опасности, както и критиките на този процес са 
ключов социален механизъм на властови отношения във всички общества.  
 (2) Късният капитализъм създава пpeдпоставки за появата на множество 
субекти — не само политици, но и мeдии и пазарни субекти, — заинтересовани 
от дискypса за сигурността, печелещи властово или материално от този 
дискypс.  
 (3) Паралелно с това иновационният характер на икономикитe и 
непрекъснатите промени в условията на глобализация създават предпоставки 
за появата на нарастващо количество фактори, възприемани като pискови или 
имащи pисков характер и това формира идеята за рисково общество, в което 
проблемът за сигурността е фундаментален проблем.  
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 (4) Глобализацията е предпоставка за размиване и трансформация на 
идентичности и нарастващо усещане за несигурност, за липса на корени и 
спонтанен стремеж на голямо количество хора към стабилност, към 
спокойствие, към сигурност, т.е. създават се потребители на дискypса за 
сигурност в съвременните общества, огромната динамика и промени в 
социалния статус на индивидите непрекъснато пораждат, размекват, водят до  
кризи и разпад на различни общности, а това от своя страна е свързано с 
рязкото засилване на усещанията за несигурност на всяка от тях поотделно.  
 (5) Конструирането на заплахи се реализира в две относително отделени 
една от друга версии — несубектна и субектна. Несубектната заплаха 
предполага рискове, които са отделени от един или друг конкретен субект и 
възникват като непреднамерен резултат, както е например при рисковото 
общество на Антъни Гидънс и Улрих Бек. 
 (6) Образът на врага се формира в контекста на рефлексивност на 
социалните ситуации. В този смисъл всеки образ поражда от своя страна 
реални субекти на противопоставяне и реални врагове497. 
 На базата на това разбиране за секюритизацията и десекюритизацията, 
Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде дават следното определение за 
съвременен комплекс за сигурност: „група от елементи, чиито основни процеси 
на секюритизация, десекюритизация, или на двете, са така взаимно свързани, 
че проблемите на националната сигурност на всеки един от тези елементи не 
могат да бъдат логично анализирани и разрешавани отделно от проблемите на 
останалите елементи”498. 
 Холгер Мьолдер разглежда като възможни по степен на интегрираност — 
между общностите за сигурност и комплексите за сигурност — още два модела 
на сътрудничество в постмодерната среда за сигурност в Европа: 
споразумения за кооперативна сигурност и споразумения за колективна 
сигурност499. 
 Споразуменията за кооперативна сигурност са институционализирани 
или неинституционализирани образувания от държави, формирани около 
общностите за сигурност. Тези държави взаимно зависят една от друга чрез 
сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, развивано в рамките 
на споразумения за кооперативна сигурност, и следователно военните 
конфликти между сътрудничещите си партньори са редки. Партньорите в 
споразумения за кооперативна сигурност нямат същите гаранции за своята 
сигурност, както членовете на общностите за сигурност. Споделянето на общи 
ценности не е първостепенна грижа за кооперативните партньори, но тъй като 
искат мир и стабилност в зоната, те използват мерки на колективната сигурност 
посредством участие в международни операции за умиротворяване и 
сътрудничество както с общностите за сигурност, така също и с други 
кооперативни партньори. 
 Както се вижда, за разлика от общностите за сигурност, при 
споразуменията за кооперативна сигурност споделянето на общи ценности има 
по-малко значение, поради което принципите, върху които се изграждат тези 
споразумения са повече сходни с принципите, присъщи на военните съюзи. 
Както смята Клив Арчър (Clive Archer), при споразуменията за кооперативна 
сигурност сигурността се поддържа чрез консенсус, а акцентът не е толкова в 
идентифицирането на възможния агресор, колкото в идентифицирането на 
проблемите, които могат да доведат държавите до конфликт и след това в 
опитите тези проблеми да бъдат разрешени колективно. Холгер Мьолдер 
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привежда, също така и мнението на Михаел Михалка (Michael Michalka), че 
кооперативната сигурност представлява усилия и дейност на държавите, които 
не са насочени срещу нито една конкретна страна или група от страни, а имат 
за цел да намалят вероятността от възможна война или да се минимизират 
последиците от нея, ако войната избухне.  

Така че главните характеристики на споразуменията за кооперативна 
сигурност могат да бъдат обобщени по следния начин: 
 (1) тези споразумения са ориентирани към решаване на проблеми, а не 
към защита от конкретен агресор; 
 (2) при изграждането на взаимоотношения за кооперативна сигурност 
общите убеждения са по-важни от общите норми, а общите норми са по-важни 
от общата идентичност; 
 (3) споразуменията за кооперативна сигурност възникват около 
общностите за сигурност. 
 Споразуменията за колективна сигурност се изграждат на основата на 
една традиция за колективна сигурност, която се корени в стремежа да се 
мисли за интересите, излизащи извън рамките на интересите на нацията и 
нейните съюзници и да се вземат под внимание интересите на международното 
общество като цяло, ако не в глобален, то поне в регионален план. 
Отличителните белези на тази традиция за колективна сигурност включват 
желанието да се предотврати групирането на силите във враждебни лагери и 
отказ от прокарване на разделителни линии, които биха оставили някоя 
държава извън споразумението. […] Споразуменията за колективна сигурност 
допускат наличието на различни ценности при своите членове. Ефектът от 
колективната сигурност изисква по-разширена среда за сигурност и 
следователно е по-подходящ за една постмодерна система от отношения. С 
други думи, организациите, представляващи споразумения за колективна 
сигурност, свързват всички членки на международната общност в единен 
отговор на агресията,откъдето и да идва тя. Така по принцип заплахата не е 
конкретно идентифицирана, но ако тя се материализира, всички членки на 
организацията трябва да бъдат готови да предприемат колективни действия 
срещу агресора, независимо дали имат някакъв обвързващ ги съюз с този 
агресор500. 
 Изучаването на консолидирани и интегрирани сдружения от държави, 
изградили в една или друга степен (формални или неформални) системи за 
колективна сигурност (тук става дума за системи за колективна сигурност не по 
класификацията на Холгер Мьолдер, а като обобщено название на различните 
типове обединения на държавите), е необходимо не само от гледна точка на 
теорията на международните отношение, а и от практическа гледна точка — в 
контекста на българското членство в НАТО и ЕС. 
 Може с много сериозни основания да се твърди, че от всички наративи и 
теми, чието дефиниране и чийто анализ се осъществяват в предметното поле 
на това Четвърто ниво на сигурността, с най-голямо, дори фундаментално (в 
т.ч. и за България) значение са проблемите, свързани именно с 
взаимодействието между Системата за национална сигурност на държавата и 
Системата за колективна сигурност, към която тази държава се е 
присъединила. Защото при своето членство (разтваряне, интеграция) в една 
Система за колективна сигурност (СКС), всяка Система за национална 
сигурност (СНС) получава не само ползи и преимущества, но изпитва 
сложности и проблеми.  
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 Една от най-приоритетните задачи, които СНС трябва да решава, 
присъединявайки се към СКС е как да си отвоюва достатъчен суверенитет и 
капацитет за автономно функциониране. Интеграционният процес не е резултат 
само от национален избор. Невинаги държавата суверенно кандидатства за 
членство в СКС. В редица случаи нея там я „кандидатстват“ (особено ако е 
държава с ограничени ресурси за влияние и с геостратегически важно 
положение, необходимо на СКС или на някои водещи участнички в нея).  
 Оставена сама на себе си, избягваща интеграционните процеси, 
изолираща се или допускаща да се конфронтира със СКС, държавата (с 
нейната СНС) лесно става уязвима за дестабилизация, засилва се 
необратимостта на някои процеси в нея и дори е опасно тя да се изолира и да 
се противопоставя. В държавата, като резултат от това, могат да възникнат 
генериращи несигурност източници, вероятни са и системни деформации и 
трансформации, които могат да застрашат самото й функциониране.  
 Силно влияние в системата за колективна сигурност оказва 
неравнопоставеността на държавите. Ще приведа една възможна 
систематизация на държавите в системата за международна сигурност по 
отношение на тяхната мощ. 
 На първо място са т.нар. „велики сили”, които чертаят световния ред и 
без които не може да бъде решен нито един проблем на глобалната сигурност. 
Сегашният уникален еднополюсен модел кара немалко учени да разделят 
великите сили на „просто” велики сили и свръхдържави, за да отдадат 
съответното внимание и признание на САЩ. В групата на т.нар. „велики сили” 
Бари Бузан и Оле Уевър обособяват два типа държави: суперсили 
(superpowers) и велики сили (great powers). Според тях, суперсилите трябва 
да разполагат с първокласни военни политически способности и да са в 
състояние да оказват военно и политическо влияние в глобален обхват, да са 
активни играчи в процесите на секюритизация и десекюритизация във всички 
или почти във всички региони на международната система, като заплахи, 
фактори, гарантиращи сигурността, партньори или интервениращи в региона. 
Като правило суперсилите определят „универсалните” ценности в глобален 
план и тяхната легитимност ще зависи от способността им да обезпечат 
легитимността на тези ценности (такива суперсили са били Великобритания и 
Франция през XIX век, Великобритания, САЩ и СССР след Първата световна 
война; САЩ и СССР след Втората световна война; след края на Студената 
война суперсила са само САЩ), докато статутът на (просто) велика сила е по-
слабо обвързващ като способност и поведение. При великите сили не е 
толкова необходимо те да имат огромни способности във всички сектори и не е 
нужно да бъдат активно присъстващи в процесите на секюритизация във всички 
сфери на международната система. Статутът, рангът на велика сила се базира 
главно на една-единствена ключова позиция — онова, което отличава великите 
сили от просто регионалните такива е, че вторите са отговорни пред първите на 
базата на съотношенията в разпределението на силите на системно ниво в 
настоящето и в близко бъдеще. Обикновено на великата сила се гледа от 
страна на другите големи играчи като на държава, която има осезаем 
икономически, военен и политически потенциал да претендира в близък или 
средносрочен план за статута на суперсила. Великите сили или са смятани за 
регионални сили, които са възможни претенденти за суперсили (например 
Китай) или са смятани за суперсили, но с възможности максимално за 
регионални сили (например Япония)501. 
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 На второ място са регионалните сили (regional powers), които условно 
казано са великите сили в съответния регион. Според дефиницията на Бари 
Бузан и Оле Уевер регионалните сили определят в голяма степен полярността 
на съответния регионален комплекс за сигурност и имат влияние и способности 
за пряко въздействие върху процесите на секюритизация в региона502. 
Следователно това са държавите, чиято роля в дадения регион е изключително 
важна, дори определяща, но извън региона тяхното влияние е много по-слабо, 
независимо какви са амбициите им и дали са използвани от великите сили за 
намиране на баланс на силите в глобален мащаб. За партньорството на 
регионалните сили се води борба с всевъзможни средства от страна на 
великите сили. САЩ имат свой списък от „пивотни държави” — регионални 
сили, които са на острието на американските стратегически интереси в региона 
(Южна Корея, Пакистан, Израел, Египет, Турция и т.н.). 
 На трето място са държавите с ограничени ресурси за влияние 
(states with limited resources to exert influence), наричани понякога несъвсем 
прецизно „малки държави” (small states). Такива са повечето държави по света. 
Тяхната роля и значение са единствено (или преди всичко) в техния регион, а 
извън него едва ли някой се съобразява кой знае колко с тях, независимо от 
техните претенции. Великите сили и регионалните сили търсят партньорството 
им за своите интереси и позиции в региона чрез различни способи и похвати на 
„твърдата” и „меката” сила, поощренията и принудите, „морковите” и “тоягите”. 
 На четвърто място са т.нар. „минидържави” (ministates), които са 
толкова малки и незначителни, че не могат да играят каквато и да било особена 
роля, например Андора, Сан Марино, Лихтенщайн. Има редица примери обаче, 
че „Малкото е по-хубаво” (Small is beautiful). Те сочат, че и малките държавици 
могат да се оправят нелошо в този объркан свят. Краен пример за това е 
Люксембург, тъй като в рамките на НАТО има същата тежест като глас, каквато 
на теория имат САЩ, Великобритания, Франция и Германия, защото в НАТО 
решенията се вземат с консенсус.  
 На пето място са т.нар. „провалили се държави” (failed states), 
разпаднали се държави, превърнали се в територии, където няма централна 
власт и/или където различни фракции водят война на принципа „всеки срещу 
всеки”. Тази сиви зони развъждат, сеят и разпространяват различни болести, 
зарази и миазми за света — тероризъм, престъпност, насилие, СПИН и др. Те, 
подобно на блатата, разпространяващи комари и отровни влечуги, трябва да 
бъдат пресушени, санирани и култивирани, за да не преливат недъзите си в 
съседните страни, региони и континенти. 
 На шесто място държавите бандитки, държавите престъпнички (rogue 
states на английски език, государства изгои на руски език), на които световната 
общност е отказала равноправно участие в международните отношения, 
наказала ги е с изолация, заклеймила ги е като престъпни режими и парии, 
суспендирала е членството им във водещите процеси и организации или ги е 
изключила от тях. САЩ имат свой, в немалка степен идеологизиран списък от 
такива държави, наричани „Ос на злото” (Axis of Evil) или по някакъв друг 
подобен начин, в който най-често влизат КНДР, Сирия, Куба, Иран (доскоро 
Ирак и Либия). 
 България очевидно попада в категорията на държавите с ограничени 
ресурси за влияние, т.е. колкото и някои наши политици да имат претенции за 
по-мащабна роля на страната ни, колкото и те да въвличат българската 
държава в геостратегически акции (нерядко оказващи се геостратегически 
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авантюри) и геополитически операции (понякога превръщащи се в 
геополитически провали), все пак реалните, разумните и прагматичните цели и 
приоритети на българската външна политика трябва да бъдат съсредоточени и 
фокусирани в нашия регион, в това удивително триъгълно пространство, чиито 
върхове опират и дори се забиват в едни от най-взривоопасните зони на 
повишена несигурност и нестабилност — Западните Балкани, Задкавказието и 
Близкият Изток. 
 Ограничеността на нашите ресурси, на нашата мощ, сила и капацитет 
означава, освен всичко друго, че в тези протичащи бурни, драматични и не в 
пълна мяра осъзнати от нас процеси на глобализация, при тази 
транснационалност на толкова остри и привнасящи непредсказуемост и 
динамика заплахи и опасности, България не може сама да дава отговор на 
предизвикателствата пред своята сигурност. 
 Следва кратък, непретендиращ за изчерпателност списък на 
предизвикателствата, пред които се изправя Системата за национална 
сигурност на държавата при членството й в Система за колективна сигурност. 
 
 Първото предизвикателство е следствие от факта, че независимо от 
размера на държавата и нейната мощ, народът изпитва чувство на несигурност 
винаги когато е изправен пред кризисна ситуация, пред някаква нестабилност. 
Обаче управляващите и народите на по-малките държави много трудно могат 
да обяснят (а нерядко, робувайки на това, че са твърде малки и незначителни, 
те не се и опитват да обяснят) на управляващите и народите на по-големите 
държави, че сигурността (страховете, тревогите, комплексите) и на Малкото, и 
на Голямото се измерват не с килограми, метри и часове, а са равномощни 
множества (на езика на математиката). С други думи, измерва се не 
количеството, а се съизмерва качеството на сигурността. И затова сигурността 
и на по-малката страна, и на по-голямата страна от гледна точка на техните 
народи и отделните хора, живеещи в тези страни, са напълно съизмерими. 
 Ето една илюстрация, поясняваща казаното току-що, че на езика на 
математиката сигурността и на по-малката, и на по-голямата държава са 
напълно съизмерими, т.е. те са равномощни множества. Ще докажем добре 
известния от математиката факт, че колкото и по-къса да е една отсечка от 
друга, „броят” на техните точки е „един и същ”, т.е. която и точка от по-дългата 
отсечка да вземем, на нея можем да намерим еквивалент („сестричка”) върху 
по-късата отсечка и обратно.  
 Нека отсечките да са AB (дългата) и CD (късата). Начертаваме ги една 
под/над друга: например AB, а над нея CD. Прокарваме две прави — съответно 
през точките A и C и през точките B и D. Тези прави се пресичат в точка E. 
Тогава, която и точка M от отсечката AB да вземем, след като прокараме 
правата през точките М и E, то тя ще пресече отсечката CD в точка N — именно 
тя е еквивалентът на точка М. И обратно, която и точка P от отсечката CD да 
вземем, като прекараме правата през точките P и E — тя пресича отсечката AB 
в точка Q. Тя е еквивалентът на точка P. С тези елементарни построения 
доказахме, че двете отсечки „имат равен брой точки”. 
 На пръв поглед нещата изглеждат абсурдно — двете различни по 
дължина отсечки да имат „равен брой” точки, но това е така, само защото 
имаме работа с безкрайни множества с еднаква мощност. Разбира се 
аналогията тук е далечна, но сигурността на по-малката страна и на по-
голямата страна от гледна точка на техните народи и отделните хора, живеещи 
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в тези страни, са наистина са напълно съизмерими. А по-голямата страна, дори 
що се отнася до сигурността, дори в СКС, често се изкушава да казва на по-
малката: „Виж се колко си малка, колко по-малко значение има (по-
незначителна е) твоята сигурност!”. И нерядко СКС само като название е 
„система за колективна сигурност”, а всъщност е система, в която под 
сигурност се разбира преди всичко това, което разбират под сигурност 
водещите държави в нея. За останалите остава съгласяването с определените 
приоритети, съгласяването с избраните мисии, съгласяването с направените 
изводи за полезността на реализираните задачи, съгласяването с 
формулираните оценки за ефективността на изразходваните финансови 
средства и човешки потенциал.  
✓ Тук е важно държавата с ограничени ресурси за влияние да има 

лидери, които да могат да обяснят на СКС, че сигурността на държавата 
им е от ключово значение за сигурността на СКС и затова към нея и към 
движещите я страхове, тревоги и комплекси СКС трябва да се отнася 
много сериозно, а не с негласно „гледане през пръсти” и не на принципа 
„все някога, но не точно сега”.  

 
 Второто предизвикателство е следствие от факта, че във всяка 
Система за колективна сигурност (СКС) държавите се различават според 
тяхната реална мощ, според финансовия ангажимент за ефективното 
функциониране на СКС и според методите и ресурсите за въздействие върху 
останалите партньори. А оттук следва и различното отношение, което СКС 
като цяло и по-големите (водещите) държави в нея имат към рисковете за 
сигурността на самата СКС или за собствената им сигурност и съответно към 
рисковете за сигурността на по-малките (второстепенните) държави. 
 Независимо от декларираните намерения, в СКС някои държави са 
повече производители на сигурност, а други са повече потребители на 
сигурност. Това автоматически отрежда на втория род (сорт) държави по-
задно място в скалата на тежестта на гласовете. 
 Влиянието на по-силните над по-слабите партньори в СКС е както 
неофициално, проявяващо се в ежедневния процес на съвместна дейност, така 
и институционализирано (de facto) — чрез срещи на високо равнище и различни 
комисии, групи, инициативи с ограничен брой участници. 
 За това, че са повече производители на сигурност, по-големите държави 
са компенсирани с водеща роля в СКС, с правото да вземат решения от името 
на малките и вместо тях и др.  
 За това, че по-малките държави са повече потребители на сигурност, те 
трябва да плащат съответно с територия (бази), услуги, подразделения за 
мисии (включително дори с пушечно месо) и т.н.  
 Дори решенията в СКС да се вземат с консенсус и да са в сила най-
съвременни процедури за съгласуване на позиции и изглаждане на 
противоречия, дори гласовете в СКС да не се броят, те се претеглят. По-
малката държава може да участва само или най-вече формално в процеса на 
вземане на решения и може да й се налага главно да се присъединява към 
вече взети решения.  
 В СКС няма автоматизъм, т.е. те не се задействат незабавно, ако се 
случи нещо с по-слаб партньор. Затова е възможно Голямото, Цялото, да 
„проспи” проблемите на Малкото, на Частта. Цялото е винаги по-голямо и по-
значимо от своите Части. Те затова са се обединили, за да изградят такова 
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Цяло, интересите на което са поне на порядък по-високо от интересите на 
съставните му Части. Например, може да смятаме, че евентуална ескалация на 
напрежението в Македония е крайно опасно развитие, което застрашава за 
националната ни сигурност, но СКС — в случая НАТО (или ЕС) — да заяви, че 
няма нищо страшно и че е заета с много по-важни въпроси, например Ирак, 
Афганистан, Иран, Северна Корея и т.н.  
 Всяка Част, включително по-малката, може да игнорира в един момент 
интересите на Цялото, но така тя (особено ако е с ограничени ресурси и 
влияние) поема риск или някога да остане сама пред лицето на някои 
предизвикателства, или изобщо да отпадне юридически или фактически от СКС 
(т.е. от Цялото). 
 И още нещо, уповавайки прекалено на СКС, по-малката държава може да 
се окаже беззащитна, ако СКС се разпадне, парализира или тръгне по грешен 
път. Това изисква анализ на вероятностните сценарии (и има ли такива), при 
които държавата ще трябва да разчита единствено на себе си. От друга страна, 
силното фокусиране върху собствената СНС може предизвика отчуждаване от 
СКС, вследствие на което по-малката държава да не съумее да се сработи с 
другите държави членки, да изпадне от СКС и да стане несъвместима със СКС, 
а СКС да не може всъщност да разчита на нея. 
✓ Тук е важно държавата с ограничени ресурси за влияние да има 

лидери, които да могат да обяснят на СКС, че рисковете за нейната — на 
тази държава с ограничени ресурси за влияние — сигурност, са 
едновременно и рискове за сигурността на СКС и затова СКС трябва да 
ги идентифицира, анализира, оцени и да изработи мерки за въздействие 
върху тях със същата сериозност и със същите ресурси, с които реагира 
на всички останалите рискове към нейната, на СКС, сигурност.  

 
 Третото предизвикателство е следствие от факта, че СКС определя 
(налага) изисквания, режими и параметри на СНС. За да работи ефективно, да 
дава своевременен отговор на предизвикателствата, да управлява рисковете, 
да предотвратява заплахите и да реагира при опасностите, СКС трябва да има 
изграден и периодично „ъпгрейдван” и „ъпдейтван” сериозен капацитет и 
надеждни способности. За постигането на целите на СКС и за изграждането на 
необходимите на СКС капацитет и способности, всяка държава в СКС трябва 
да бъде готова да даде (и да дава!) своя съществен принос. Но този принос е 
резултат и следствие от финансовия и човешки потенциал, който за 
съответната държава (като за всяка друга държава, но най-вече за държавата с 
ограничени ресурси за влияние) е ограничен, те идват, така да се каже, от един 
и същи джоб и от едно и също население. А това означава, че потребностите 
на СКС и потребностите на СНС влизат неизбежно в режим на конкуренция — 
за коя от двете системи да се заделят наличните финансови и човешки ресурси 
най-напред. Ето защо СНС е изправена пред дилема, която управляващите 
нерядко решават по линията на най-малкото съпротивление — те смятат, че 
държавата трябва приоритетно да отговори на потребностите на СКС, а после, 
ако има все още сили и средства, да се погрижи за всичко останало. В подобна 
ситуация една държава, особено с по-скромни възможности, в желанието си да 
се докаже като надежден партньор, може да инвестира огромни за нея 
средства за изпълнение на критериите и изискванията на СКС и да се лиши от 
възможности да изгради собствен капацитет за действие в автономен режим, 
когато се наложи. 
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✓ Тук е важно държавата с ограничени ресурси за влияние да има 
лидери, които да могат да обяснят на СКС, че инвестициите, които тази 
държава прави в своята сигурност, са инвестиции в сигурността на СКС. 
И ако се наложи, тя би могла да бъде освободена от финансов принос за 
СКС, който принос може лесно да бъде компенсиран от по-богатите 
държави. 

 
 Четвъртото предизвикателство е следствие от факта, че всяко участие 
в СКС за по-малките държави е всъщност купуване на сигурност и 
ограничаване на националния суверенитет. Това води до психологически шок 
от допира с друга среда; до риск от въвличане в конфликти, в които техните 
интереси не са засегнати, или където изобщо нямат интереси. Въвлече ли се в 
конфликт Цялото, тогава автоматически се въвлича в този конфликт и всяка 
негова Част. Когато си част от едно Цяло, ако друга Част на това Цяло е 
нападната, ти си длъжен да застанеш на страната на тази Част, което означава 
да си пълноценна, интегрална Част от Цялото (Ако Русия и Турция се окажат в 
конфликт, то като партньор по НАТО, България трябва да вземе страната на 
Турция).  
 Осмисляйки това, ние сме длъжни непрекъснато да си повтаряме и 
помним, че договореностите в системата за колективна сигурност имат и ще 
имат по-висш приоритет пред вътрешните цели и задачи на всяка държава 
членка. Присъединявайки се към тях, за да бъде гарантирана при екстремни 
обстоятелства, всяка държава съответно се подчинява на максимата, че 
нейната сигурност е само част от сигурността на системата, която стои над 
всичко, т.е. заплаха за сигурността на държавата има тогава, когато от нея 
произтича заплаха за сигурността на СКС. Вече споменахме, че в СКС, където 
всички по идея са равноправни и вземат решенията с консенсус, ограничен 
брой държави имат право на по-глобални интереси. 
✓ Тук е важно държавата с ограничени ресурси за влияние да има 

лидери, които да могат да обяснят на СКС, че въвличането на тяхната 
държава в такива конфликти може само да влоши сигурността на СКС. 
Затова те не заемат категорична позиция на безусловна подкрепа и 
правят много внимателни оценки, водени не от някакъв национален 
егоизъм и като „хитри балкански субекти”, които искат да „минат тънко”, а 
с високото чувство за отговорност към своето общество и към политиката 
на СКС. Да, и към СКС, защото не искат да й създават допълнителни 
проблеми и да причиняват вътрешни напрежения. 

 
 Петото предизвикателство е следствие от факта, че затворени в 
ограниченото пространство на своя регион, по-малките държави неизбежно 
започват и по отношение на сигурността да говорят на свой местен, регионален 
език, може да се каже — диалект, който е трудно разбираем за големите 
държави в СКС. В резултат на това те по-трудно съобщават тревогите си по 
местни проблеми, например гранични спорове, езикови, религиозни и етнически 
напрежения (вътрешни или със съседите). На такива въпроси в СКС могат да 
гледат главно като на психологически комплекси, породени от изостаналост, 
домодерност, архаичност.  
✓ Тук е важно държавата с ограничени ресурси за влияние да има 

лидери, които да могат да „преведат”, за да бъдат разбираеми от СКС 
страховете и притесненията, изпитвани от техните собствени общества, 
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за да могат големите държави от СКС да осъзнаят тези страхове и 
притеснения и да не ги подминават с безразличие или да ги подценяват. 

 В тази връзка мога да дам следния пример от собствената си 
политическа практика.  
 Когато в началото на 90-те години на ХХ век като председател на 
Комисията по национална сигурност на 36-о Народно събрание и съответно 
ръководител  на българските делегации в Парламентарните асамблеи на НАТО 
и ЗЕС (Западноевропейският съюз)XL, аз заедно с моите колеги, се опитвах да 
обясня „на Европа”, че огромното мнозинство от славянското население на 
Македония са от български произход и езикът им е част от българското 
лингвистично пространство, „Европа”, т.е. западните депутати не ме разбираха. 
За тях бе абсурдно, че някой може да учи някого какъв е по произход и на какъв 
език говори. Това очевидно не се вписваше в техните норми и стандарти. И не 
помагаха никакви аргументи, да речем, за насилието, продължило дълги и 
кървави десетилетия, от страна на сръбските тайни служби спрямо всеки наш 
сънародник (а често и роднина) в Македония, който е дръзвал да твърди, че е 
българин и че говори на български. Да, твърдях аз, човек има пълното право да 
се определи какъв е и на какъв език говори. Но това негово самоопределяне 
трябва да бъде направено информирано и без никакъв страх. 
 Срещах пълно неразбиране, докато не ми хрумна да изляза от този 
„регионален език”, който говорещите на „европейски език” политици явно не 
разбираха и да мина към общоразбираем език — метафоричния. Разказах им 
за притчата за двете майки и СоломонXLI. Ето накратко тази притча: 
 При Соломон били доведени две жени. Първата обвинявала втората, че 
след смъртта на собственото й дете, тя била откраднала нейното. Другата жена 
естествено отричала. Тогава Соломон „грабнал меч и заповядал: „Разсечете 
живото дете на две и дайте половината на едната и половината на другата”. 
Тогава обвинителката викнала с разтревожен глас: „О, господарю мой! Дайте й 
това дете живо и не го убивайте”. А другата жена казала с най-спокоен глас: 
„Нека не бъде ни мое, ни твое, сечете”. Тогава царят посочил жената, която 
молела да бъде запазено дeтето живо, и рекъл: „Дайте на тая живото дете и го 
не убивайте; тя е негова майка!”503. 
 Е, казвах аз на моите западни колеги, представете си, че дойдат четири 
майки при вас — България, Сърбия, Гърция и Албания - и започнат да се 
обвиняват взаимно, че всяка било откраднала от другата част от невръстното 
дете-държава Македония. И вие кажете: „Разделете Македония на четири и 
дайте по една четвъртина на всяка държава”. Какво ще се случи? Три от тези 
„майки”, Сърбия, Гърция и Албания, ще си вземат своя дял и ще бъдат 
доволни. И само една от майките, България, ще каже, и тя всъщност каза: „Не я 
делете! Нека бъде самостоятелна, нека бъде независима, нека живее, 
съществува и се развива мирно и спокойно!”. Ето защо България първа призна 
независимостта на Македония. Защото е истинската й майка. 
 Абсолютно съм убеден, защото видях реакциите им, че западните ми 
събеседници започнаха да схващат, да осъзнават, че има нещо много по-
дълбоко в нашите регионални емоции, което те, водени от наистина 
забележителните, но без отчитане на локалните реалности, демократични 
принципи, не могат да проумеят и затова с поведението си неволно привнасят 

 
XL В периода 1992—1994 г. 
XLI Соломон (живял и царувал през Х век пр.Хр.) — последният от тримата царе на обединеното 
Еврейско царство 
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допълнително напрежение и несигурност в нашия регион и на практика 
обслужват именно онези, които носят най-голяма вина за продължаващото 
възприемане на нашия Балкански регион като барутен погреб на Европа. 
 Аз не преувеличавам значението на предизвикания от тази използвана от 
мен метафора ефект, защото вековни наслагвания и неразбирания не могат да 
бъдат променени от една, дори и най-убедителната и разкриваща истинското 
състояние на нещата, метафора. Само давам този пример като илюстрация на 
това пето предизвикателство пред СНС при членството й в СКС. 
 В личен план ще си призная, че в продължение на 15 години бях горд, че 
първи се досетих за тази прекрасна метафора тогава, когато става дума за 
Македония и за българската, силна и страстна обич към Македония. Бях горд, 
защото по-късно четох и чувах и други автори да използват същата метафора. 
И така до един момент, когато в книгата „Договорът за мир в Ньой” на големия 
български политик Константин Муравиев (1893—1965, министър-председател 
на България в дните от 2 до 9 септември 1944 г.), прочетох, че на 4 юли 1919 г. 
Александър Димитров (1878—1921, един от водачите на БЗНС, вътрешен 
министър в периода 1919—1921 г. и военен министър през 1921 г., застрелян от 
наемни убийци на ВМРО) пише статия „Да живее автономна Македония” във 
вестник „Земеделско знаме”, в която има следните редове: „Българи, опомнете 
се и решете въпроса така, както го е решила злочестната майка пред съдника 
Соломон, и поискалите да се остави цял организма на злочеста Македония и да 
се развива той по свой собствен път и закони. Ние казваме — да живее 
автономна Македония — и мислим, че това е най-разумното и най-
патриотичното”504. 
 Без да правя анализ на правотата на прокламираната от Александър 
Димитров политика, аз привеждам тук написаното от него, защото то ми показа, 
че използването на Соломоновата притча за двете майки по отношение на 
Македония очевидно има много по-дълга история и не започва от момента, в 
който аз се досетих, че тя може да засили моите аргументи пред западните ми 
колеги. 
 
 И така, връщайки се към интеграционните проблеми, пред които се 
изправя една държава, ще допълня, че размяната на сигурност срещу 
суверенитет се плаща осъзнато от обществото само когато то има условия за 
свободен избор, когато разполага с достатъчно знание, за да калкулира съвсем 
рационално всички активи, пасиви и последствия от решението да предприеме 
подобна размяна. Не е изключен парадоксът, при който една по-малка държава 
влиза в общността за сигурност, за да получи повече сигурност, а на практика 
получава несигурност или далеч по-малко сигурност от очакваното. 
 Държава с ограничени ресурси въздейства по-слабо върху външните 
процеси, отколкото самата тя е под тяхно въздействие. Все повече системата 
за национална сигурност на такава държава е отворена система, податлива на 
всевъзможни влияния (трафици, финансови и човешки потоци). И проблемите й 
надхвърлят нейния капацитет да им се противопоставя поне отчасти успешно. 
 От казаното дотук става ясна сериозността на предизвикателството за 
всяка по-малка държава в колко по-голяма общност тя да се разтвори 
(интегрира), без да подложи на непоносим риск своята идентичност и 
суверенитет. Това е така, защото държавата с ограничени ресурси за влияние 
все по-трудно може да реши своите проблеми на сигурността сама. Това 
изисква да се разшири контекстът505 — да се определи в каква по-голяма 
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общност по-малката държава да търси реализацията на своите приоритети и 
защитата на своята сигурност, т.е. съхраняване на интегритета, идентичността, 
жизнеспособността и целостта си.  
 Тази задача с абстрактните уравнения в теорията на системите може да 
се реши с намиране на maximin или minimax, т.е. на максималната от 
минималните общности или на минималната от максималните общности — 
задача, която няма очевидни решения, защото е силно нелинейна. За България 
тази [поглъщаща] общност не е толкова и най-вече НАТО, а преди всичко и 
главно ЕС (Европа). 
 Впрочем, това може да се покаже и с анализ от гледна точка на 
критериите за успешна интеграция на една държава към Система за 
колективна сигурност. Базисните критерии за такава успешна интеграция са 
най-малко следните 5: 
 Критерий 1 — Повече сигурност. Това е водещ стимул в търсенето на 
подходящи партньори и структури, с които държавата да се интегрира. Никой 
не се интегрира, за да живее по-несигурно. 
 Критерий 2 — Повече демокрация. Така сме решили и ние като 
общество — че ще живеем при демокрация и ще се стремим демокрацията в 
България да се задълбочава, консолидира и укрепва. 
 Критерий 3 — Повече жизнен стандарт. Никой не се стреми към 
интеграция, която ще доведе до падане на жизнения стандарт, до обедняване 
на обществото и до нарастващи социални проблеми. 
 Критерий 4 — Запазване на правото на глас по проблеми, които са 
жизненоважни за държавата и нейната сигурност, външна политика, 
достойнство и просперитет. Не може да се смята за правилен избор 
интеграция, при която другите страни — членки на общността, няма да се 
съобразяват с дадената държава винаги, когато дадено решение засяга 
нейните национални интереси. 
 Критерий 5 — Съхраняване на националната идентичност. 
Непредвидими последици за държавата има интеграция, при която 
националната идентичност (историческа памет, традиции, култура, език) е 
застрашена от размиване, обезличаване и дори изчезване. 
 Какво можем да кажем за валидността на тези критерии съотнесени към 
НАТО и ЕС? 
 Несъмнено е, че и НАТО, и ЕС гарантират повече сигурност за своите 
членки. Няма страна, която с влизането си в тези два съюза да е станала по-
несигурна. Напротив, нейната сигурност се е повишила и пряко, защото се е 
сдобила с партньори, разполагащи с огромен потенциал да я защитят при 
криза, и косвено — с това, че страната е вече част от такава общност на 
сигурност и просперитет. 
 Вторият и третият критерии — демокрацията и жизненият стандарт — са 
безусловни и задължителни за ЕС. Нито една страна не е станала по-малко 
демократична и по-бедна след влизането в ЕС. Напротив, има политически, 
икономически и социални критерии, които държавата трябва да изпълни още 
преди влизането си в ЕС. В същото време демокрацията и жизненият стандарт 
не са водещ приоритет за НАТО. Те са много повече страничен продукт на 
интеграцията. Все пак исторически е добре известно, че Португалия при  
СалазарXLII, Гърция при полковницитеXLIII и Турция при генералитеXLIV, бяха 

 
XLII Антонио де Оливейра Салазар (António de Oliveira Salazar, 1889—1970, министър-
председател на Португалия в периода 1932—1968 г.). 
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членки на НАТО. Също така, членувайки в НАТО, Португалия дълго време 
беше изключително бедна, а и до ден днешен в Анадола, в Турция, има 
огромни региони на бедност, изостаналост и мизерия, където хората все още 
живеят буквално в средновековни условия. 
 Що се отнася до последните два критерия — запазването на правото на 
глас по жизненоважни за държавата проблеми и съхраняването на 
националната идентичност, — може да се каже, че в изключително висока 
степен при НАТО и в много висока степен при ЕС те се изпълняват.  
 Членството на България в ЕС и НАТО дава отличната възможност на 
нашият елит да участва равностойно в правенето на различните общи и 
секторни политики (стига той да осъзнае, че и в рамките на колективните 
интереси могат да се реализират националните интереси и че затова се искат 
кураж, политическа воля и здрав гръбнак). Освен това членството в НАТО и ЕС 
по никакъв начин не посяга на националната идентичност (стига отново нашият 
елит да осъзнае, че това да отстояваш европейските и евроатлантическите 
ценности не означава да си по-малко българин — няма колизия между 
българското и европейското; илюзия е да се мисли, че правейки се на по-малко 
българи ние ще станем повече европейци). 
 От този анализ следва, че стратегическият приоритет — членството в ЕС 
отговаря в максимална степен на всичките 5 критерия и затова може с голямо 
основание да се определи като стратегическа цел. И независимо от цената, 
лишенията, напрежението, на които обществото е подложено, тази цел 
трябваше да се реализира и сега трябва да направим всичко възможно за да 
бъде нашето членство в ЕС пълноправно и ефективно. 
 Това е безусловна необходимост, но тя по никакъв начин не оправдава 
слабостите в самия начин, по който бяха водени преговорите за членството ни 
в ЕС. Щетите от този начин на преговаряне — от нерядко de facto отказа да се 
преговаря, като се приемат всички изисквания и не се отстояват достатъчно 
добре интересите на страната ни, на обществото, бизнеса и отделните 
граждани — тепърва ще стават ясни и като противопехотни мини ще се 
взривяват в най-неочаквани моменти. 
 Докато приоритетът за членството в НАТО отговаря в максимална степен 
на 3 от тези 5 критерия затова може с много по-голямо основание да се 
определи като стратегическо средство, т.е. това членство трябва да се  
оценява от гледна точка на полезността: „работи” ли, „върши ли работа”, то е 
добро, а ако не се „усеща” от хората и обществото, ако те не разбират какво се 
е променило за сигурността ни след влизането в НАТО, тогава това членство 
може да се приеме като влизане в един елитен клуб, където е много по-добре и 
по-престижно да си негов член, отколкото да не си. 

Несъмнено членството в Системата за колективна сигурност влияе силно 
върху стратегическото планиране на политиката за сигурност. За държави 
като България това планиране ще губи от самостоятелността си, ще се 
съобразява с немалко условия и ограничения. Страната ни получава сигурност, 
но се лишава от редица възможности за многовариантно поведение, особено в 
кризисни ситуации, за маневриране и за дирене на изгодни само за нея 
решения на базата на индивидуални споразумения и договорености. Обаче при 

 
XLIII Режимът на т.нар. „черни полковници” в Гърция в периода 1967—1974 г. 
XLIV По време на членството на Турция в НАТО са извършени три военни преврата — 
през 1960 г. (с военно управление до 1961 г.), през 1971 г. (с военно и смесено управление до 
1973 г.) и  през 1980 г. (с военно управление да 1983 г.).  
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правилен избор на поведение и при ясно формулирани национални интереси, 
членството в Системата за колективна сигурност би могло многократно да 
компенсира всички минуси и неудобства за нас и да убеди всички, че то си 
струва. 

Интеграцията като стратегически избор е както верният практически 
отговор на съвременните предизвикателства, така тя се намира в пълно 
съгласие с теоретичните предписания за четирите нива на избор на 
стратегии506 в критични ситуации и/или в ситуации, в които системата (в т.ч. 
държавата - в пространството на международните отношения) може да 
осъществи, за да постави под контрол рисковите фактори, които могат да 
доведат до дестабилизация на нейното управление, до изтощаване на нейните 
материални, финансови, когнитивни (свързани със знанието) и човешки 
ресурси, до нарастване на нейната несигурност. Без да влизаме в подробности, 
защото това е тема, свързана с управлението на сложни, динамични, отворени 
и адаптивни системи, ще укажем тези четири нива: 

Първото ниво (Ниво 1, Н-1) е „прави нещо”. В този случай липсва 
каквато и да било стратегия, а се реагира на средата, на въздействията, на 
импулсите, „има работа за вършене и тя се върши”, поведението се адаптира 
към рисковете, проблемите и трудностите. 

Второто ниво (Ниво 2, Н-2) е „наличието на стратегия е по-добре от 
липсата на стратегия”. В този случай се изработва се и се следва някаква 
стратегия на поведение. 

Третото ниво (Ниво 3, Н-3) е „най-добрата стратегия е по-добра от 
другите стратегии”. В този случай се изработват няколко стратегии и на базата 
на определен набор от критерии се избира най-добрата. 

Четвъртото ниво (Ниво 4, Н-4) е „разшири контекста”. В този случай, 
когато и най-добрата от самостоятелно разработени и прилагани стратегии не 
дава желания резултат (защото понякога обстоятелствата и условностите са 
по-силни от нас), е необходимо системата да излезе от затвореното 
пространство на собствените й (в случая на държавата — национални) усилия, 
да обедини своята стратегия със стратегията на други àктори, с които я 
свързват общи цели и задачи, норми и стандарти (най-малкото, такива, към 
каквито тя желае да се присъедини) и да сподели с тях ресурси, способности, 
воля, енергия и информация. Това обединяване на стратегиите това споделяне 
на същностни ценности, капацитет, амбиции и идентичност, всъщност се 
нарича интеграция. 

И така, във все по-интегриращия се и изпълнен с нарастващи рискове 
свят, държавата няма алтернатива — тя трябва да участва в Система за 
колективна сигурност, но това не снема за нея от дневен ред необходимостта 
да изгражда оптимално функционираща, съвременна Система за национална 
сигурност, за да бъде в състояние чрез своята Система за национална 
сигурност да поеме, наложи ли се, защитата на своята сигурност.  
 Това трябва да се осъзнае много ясно и без излишни илюзии — че 
членството в Система за колективна сигурност не отменя ангажимента на 
държавата за строеж и поддържане на собствена Система за национална 
сигурност! Дори като член на НАТО нашата сигурност е national (национална), а 
не NATOinal. Членството в НАТО не е панацея, не е перфектно решение на 
всички наши проблеми.  
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След като анализирах на Четвъртото ниво на сигурността и 
предизвикателствата пред една Система за национална сигурност при нейното 
интегриране към Система за колективна сигурност, мога да премина към 
следващото, Пето ниво на сигурността — Сигурност на Света. 
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ПЕТА ГЛАВА 
Пето ниво на сигурността: Сигурност на Света 

 
 

Ние вярваме действително, че по отношение на 
божественото, както и по отношение на човешкото 
(за първото това е предположение, а за второто е 
нещо сигурно), съществува един природен закон, по 
силата на който онзи, който е по-силен, той 
властва. А не ние сме, които първи сме установили 
този принцип, нито пък го прилагаме първи. Той 
съществува преди нас и ще съществува винаги и след 
нас и ние само на свой ред го прилагаме, като знаем, 
че също така и вие, пък и други хора, които 
разполагат със същата мощ, биха постъпвали по 
същия начин. 

Тукидид  

 
Петото ниво на сигурността е Сигурност на Света, сигурност на 

планетата, т.е. обща, всеобща, глобална, универсална сигурност (global 
security, common security, comprehensive security, overall security).  
 През 1982 г. в своя доклад „Обща сигурност”, ръководената от Улоф 
Палме Независима комисия по въпросите на разоръжаването и сигурността 
към ООН първа разработи концепцията за обща сигурност (common security), 
съгласно която не може да има трайна сигурност, ако тя не бъде споделена от 
всички, и че обща сигурност може да бъде постигната само чрез 
сътрудничество, основано на принципите на равенството, справедливостта и 
реципрочността507. 
 В своя анализ „Глобални отговори на глобалните заплахи” Oxford 
Research Group алармира за най-сериозните предизвикателства към 
глобалната сигурност508: 
 ● Промените в климата и глобалното затопляне. 
 ● Конкуренцията за все по-ограничените стратегически суровини. 
 ● Нарастващото социално-икономическо разделение (т. е. пропастта 
„Север”—„Юг”) и маргинализацията на все повече хора. 
 ● Засиленото разпространение на оръжия и военни технологии, 
включително на оръжия за масово унищожение (глобалната милитаризация).  
 Промените в климата (наводнения, суша, топене на ледници, озонова 
дупка, парников ефект, унищожаване на биологичното разнообразие, изсичане 
на гори, глад, миграция) вземат много повече жертви от тероризма. При тази 
нарастваща взаимообвързаност, проблемите на глобалната сигурност все 
повече влизат в дневния ред на човечеството, за някои от тези проблеми, 
трябва да се бърза, защото както пишат от Oxford Research Group: „Time is the 
essence!” („Времето е жизненоважно!”)509. 
 Оxford Research Group говори за сегашния ортодоксален дневен ред 
на сигурността (security orthodoxy). Тази ортодоксия на сигурността е 
дефектна и не позволява на политическите елити да насочат усилията и 
ресурсите за намиране на устойчиви, реалистични и прагматични решения за 
нетрадиционните рискове, застрашаващи света. При нея отговори на 
глобалните заплахи се дават чрез сила и с борба със симптомите на болестта, 
репресии срещу несъгласните, поддържане на статуквото. В дългосрочен план 
тази политика е обречена. Ако в идните 5—10 години не се предприемат 
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спешни действия, ще бъде трудно да избегнем глобалните бедствия и 
дестабилизация на глобалната система. Трябва да преминем към „парадигма 
на устойчивата сигурност”. Това е превантивен подход, който атакува 
коренните причини (т.е. лекуване на болестта). При него се преминава от 
насочване на енергията и ресурсите срещу войната (anti-war) към ресурси и 
енергия за повече мир и сигурност (pro-peace), както и от сигурност за някои 
към сигурност за всички510. 
 Американският вицепрезидент Ал Гор, носител на Нобелова награда за 
мир за 2007 г. за систематичните му усилия по въпросите на климатичните 
промени и глобалното затопляне (които той нарича „климатична криза”), 
предлага следната градация на най-сериозните глобални заплахи: 
 ● Глобалната екологична криза, която може да обезсмисли целия ни 
напредък в други насоки, ако не се справим с нея. 
 ● Водната криза, която се дължи на рязко нарасналото търсене на 
сладка вода и разрушителното влияние на глобалното затопляне върху 
естествените водни запаси в природата — снежни върхове и ледници, както и 
на влошеното качество на водата, причинено от нейното замърсяване и 
незадоволително пречистване. 
 ● Глобалната заплаха от тероризма, която става още по-сериозна с 
нарастващия достъп до нови видове оръжие за масово унищожение. 
 ● Наркотиците и корупцията в световен мащаб, чието 
разпространение никога не е било по-голямо, защото международната 
организирана престъпност усъвършенства своите методи и засилва мощта си с 
невиждани досега темпове. 
 ● Новите пандемии от рода на ХИВ/СПИН (HIV/AISD), които погубват 
цели общества и се задълбочават като проблем с появата на нови щамове на 
стари болести, ужасяващо резистентни спрямо антибиотиците. 
 Ал Гор подкрепя политиката на „предварително ангажиране", за която 
съветва професор Леон Фюрт (Leon Fuerth) от университета „Джордж 
Вашингтон”511. 
 В предишната си монография от 2004 г., посветена на проблемите на 
сигурността „Националната сигурност — аспекти, анализи, алтернативи”512 аз 
също се опитах да очертая основните тенденции, които като координатни оси 
ще формират в идните 15—20 години многомерното пространство на системата 
за международна сигурност и ще служат като динамична времева и 
пространствена рамка на твърде променливата среда за сигурност, в която ще 
се разполага траекторията на страната ни. На следващите страници ще се спра 
на предложения от мен през 2004 г. списък на тези тенденции с най-
съществените елементи от изложената от мен аргументация: 
 (1) Задълбочаване на цивилизационните противоречия Север—Юг, 
(т.е. между богатите и бедните държави) и Запад—Изток (т.е. между 
демократичните и недемократичните държави). 
 Едното проявление, водещото съдържание и главният смисъл на тази 
тенденция, която занимава редица изследователи, е, че богатите стават все по-
богати, бедните — все по-бедни, пропастта между тях все повече се оказва 
бездна (т.е. „без дъно”). Важното е да се обърне внимание на това, че говорим 
за цивилизационни противоречия, т.е. различията между богатите и бедните 
държави от тежък количествен проблем преминават необратимо в качествен 
проблем. Ние все повече имаме два коренно различни свята, а оттук е само 
една крачка до прозрението (или прокобата) на големия български поет Христо 
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Смирненски (1898—1923): „Два свята, единият е излишен!”. Защото тези два 
свята виждат процесите и събитията по антагонистичен начин, те много трудно 
изработват общи подходи и споделят общи ценности. Тяхната оптика е 
различна. Единият свят, образно казано, е обърнал бинокъла от едната му 
страна и вижда големите неща малки, а другият — от другата страна и вижда 
малките неща големи. Още повече че Първият свят в това разделение, светът 
на богатите държави, непрекъснато се изкушава да се поддава на 
самодоволство и насищане на психологическите си щения, формирани от една 
спирала на постоянно създавани и стимулирани от вездесъщата реклама нови 
и нови потребности. А Вторият свят, светът на бедните държави, е все по-
податлив на обезсърчаване, довеждащо го до колосално отчаяние. 
 Другото проявление на същата тази тенденция е, че в демократичните 
страни демокрацията се задълбочава, крепне, консолидира и усъвършенства, а 
в недемократичните тя все повече и по-бързо се превръща във формална 
процедура, оказва се все по-повърхностна, служи предимно (и доста умело) за 
укрепване и (защо не?) — за увековечаване властта на управляващите елити, 
голяма част от които започват да се държат като изборни аристократи, като 
пожизнени сенатори. 
 Често е налице съвпадение между Севера и Запада, на Юга с Изтока. 
Обикновено богатите са демократични, бедните — недемократични. Но както 
вече бе казано във Втора глава, четирите посоки на компаса са запазени като 
обозначения за различни типове държави и режими, защото има страни, 
например Индия, които са демократични (значи Запад), но бедни (по принцип 
Юг), както и страни, например Саудитска Арабия, които са недемократични 
(значи Изток), ала богати (по принцип Север). За всяка държава, особено в 
регион като нашия, последствията ще са тежки, ако тя и при двете 
цивилизационни противоречия се окаже отдясно на тирето, т.е. в тяхното 
сечение, оказвайки се част от Юга (бедните) и Изтока (недемократичните) 
едновременно и задълго. 
 Разбира се това разделение не бива да се абсолютизира. Всеки Север си 
има свои островчета Юг — от бедни и отчаяни, обречени прослойки хора. Също 
всеки Юг си има свои островчета Север — от богати и самодоволни, 
блаженстващи прослойки хора. Същото може да се каже, с други аргументи, за 
Запада и Изтока. 
 (2) Протичане на взаимно свързани, взаимно влияещи си, взаимно 
преплитащи се процеси на регионализация и глобализация. 
 Регионализацията води до ерозиране на интегритета, кохезията и 
монолитността на държавите отвътре, до постепенен отказ на някои техни 
етнически, териториални и/или административни единици да се идентифицират 
с националната власт и политика и да виждат в тяхно лице авторитета и 
ресурсите, с които държавната власт би могла да се заеме с решаването на 
техните локални проблеми. Това поражда стремеж за обособяване на 
самостоятелни региони — вътре в страната или през националните граници, на 
териториите на няколко държави. Региони, които искат да съществуват 
автономно и да се интегрират така, както те желаят и както тях би ги устроило. 
 Тази тенденция е свързана с ускоряващото се затваряне на много от 
процесите, засягащи конкретния човек в рамките на региона, с очевидното 
падане на интереса на населението в този регион към проблемите на други 
етноси или територии, макар все още да се намира заедно с тях под общата 
управленска шапка на държавата.  
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 Най-често регионът се отделя по етнически и/или конфесионален 
принцип, но понякога това се случва при съчетание от географски (територия, 
ресурси, релеф, излаз на море) и икономически (цели, интереси, доходи, 
инвестиции) фактори, каквито са например теориите за различни 
образувания513 от типа „банан” (силно интегриращи се трансевропейски 
области, например пространството, което тръгва от югоизточна Англия, върви 
през северна Франция и Бенелюкс, през долината на Рейн и до Швейцария; или 
от типа „триъгълник“ (например зоната, разположена между Лион, Торино и 
Женева, т.нар. „Алпийски диамант ”). 
 За глобализацията са изписани хиляди страници, без да се даде 
еднозначен отговор за ползите и вредите от нея. Но е осезаемо, че 
глобализацията изтощава ресурсите на държавата за въздействие и власт 
върху подчинената й територия и отслабва инструментите, техниките и 
процедурите, с които правителствата оказват контрол и влияние над събитията 
в собствените си страни. Това променя самото схващане за смисъла на 
външната политика и значително я усложнява, като повишава цената на всяка 
грешка. Глобализацията задава нови въпроси, а отговорите са оскъдни. 
 Светът все повече става свят на транснационалните компании и 
унификацията на мисленето и целите, на ценностите и морала, на критериите 
за успех, стандарт и просперитет. Преструктурират се геополитически 
пространства и интереси; разместват се пластове и велики сили; нарастват 
трансграничността и надграничността (трансдържавността и наддържавността, 
транснационалността и наднационалността) на всички основни политически, 
икономически, социални, културни и други процеси в днешния свят и най-вече 
на търговията, паричните потоци и инвестициите, на трудовите ресурси и 
„сивото вещество", на комуникациите, информацията и интелектуалната 
собственост, на културата, екологичните беди, престъпността и порнографията.  
 Ние, в България, си мислим, че нещата сами ще се подредят, че какво 
толкова — каквото за другите, това и за нас. Всъщност, изобщо не е така. В 
общества като нашето вече има тънък слой хора, радващ се на твърде висок 
материален статус от добре експлоатирана и изгодно продавана глобална идея 
(например атлантическата). Обективно те са оторизирани представители на 
ядрото „глобализатори” (което днес има решаваща дума в световните дела) и 
с подкрепата му все по-успешно заемат позиции в управлението на страната. 
Личности от този слой умело и вдъхновено пишат (или подписват), 
противоречащи на логиката и реалността, неща, като този пасаж: 
„Глобализирането е механизмът, чрез който богатите не само споделят 
трапезата си с гладните, но им дават know-how как да се нахранят. 
Глобализмът кара по-напредналите, по-богатите и по-интегрираните да 
прелеят капиталите си и другите придобивки на демокрацията в полза на по-
бедните, по-изостаналите и по-изолираните държави”514. 
 (3) Протичане на взаимно свързани, взаимно влияещи си, взаимно 
преплитащи се процеси на дезинтеграция и интеграция. 
 През годините след падането на Берлинската стена тези процеси 
постоянно набират сила и обхващат континенти (например Африка срещу 
Северна Америка), държави (например СССР, ЧССР, СФРЮ срещу Германия, 
Китай), или институции (например Варшавски договор, СИВ срещу ЕС, НАТО, 
НАФТА). Като по метафизичен закон енергията тук е константа: дробенето се 
съпровожда с укрупняване, рухването — с изграждане, разводът от 
нетърпимост — с брак по сметка. Обикновено деленето е при победените, 
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докато умножаването е при победителите. При разделянето като правило губят 
всички, всички започват да живеят по-зле. При умножаването пък е обратното 
— печелят всички, всички започват да живеят по-добре. Не бива да се 
идеализират подобни процеси, но от тях могат да се извлекат много 
исторически поуки. 
 В този контекст е очевидно, че интеграцията не е просто дан на някаква 
мода и защото „така правят всички”, а верният отговор на точката на 
бифуркацияXLV, в която всъщност се намира страната ни.  
 Разбира се, присъединяването на България към НАТО и ЕС е несъмнен 
успех на държавата ни, но значението на нашите български заслуги за това не 
бива да се преувеличава. Успехът би изглеждал по един начин, ако на старта 
бяха застанали 20—30 претендентки за членство, но на финала се бяха 
оказали 2—3. А при условие че с много малки изключения практически всички 
преодоляха дългата дистанция от кандидатстването до членството, очевидно 
става дума за геополитическа тенденция, поток, вихър, посока, вектор. Както 
казва Луций Аней Сенека: „Съдбата води желаещия, а нежелаещия го влачи”. 
Едни държави предпочетоха Съдбата да ги води, други — да ги влачи. Едните 
плуваха ускорено по течението, други се държаха като попаднала съвсем 
случайно в бързия поток клонка — върти се насам-натам, блъска се в 
бреговете, понякога си мисли, че така постъпва самостоятелно, че прави това, 
което желае, но ако се погледне отгоре, за да се обозре ставащото, може да се 
види, че всъщност колкото и хаотично, брауново, нелогично да е било 
поведението на тази клонка, тя в края на краищата следва посоката на 
течението и постепенно се придвижва (придвижвана е) напред, само че с 
цената на много загубено време и много пропилени усилия. 
 Така че нашата евроатлантическата и европейска интеграция е функция, 
резултат от определено направление на геополитическото развитие и не е 
признак на висока стратегическа култура, нито на заслужено национално 
самочувствие, ако се гордеем прекомерно и самохвално, че се е случило нещо 
изключително. Защото това нещо се е случило масово и на почти всички (без 
Турция и Косово, засега). Въпросът е много повече в това как постигнатото 
членство да бъде пълноценно, истинско, как страната ни да печели от него, а 
да не е нетен донор, как нашите деца да остават тук, а да не напускат страната 
ни, обръщайки се с гняв назад: „Няма да ви живея в скапаната държава!”. 
 В допълнение към казаното по отношение на тази тенденция, ще поясня, 
че в една немалка степен членството на България в Европейския съюз (и 
донякъде, разбира се, в НАТО) може да се сравни с математическата задача за 
налагане на строго подредена, подчиняваща се на стриктни правила решетка 
върху анархистична система, която генерира хаос (и той не е пренебрежимо 
слаб) и чиято структура не е оптимална, т.е. има сериозни дефекти, силни 
вътрешни напрежения и „изгаря” много вътрешна енергия чрез триене. 
 Възможните решения на тази задача са няколко и те могат да бъдат 
описани по следния начин като реакция на анархистичната система спрямо 
наложената й строго подредена решетка: 

 
XLV Бифуркация произлиза от латинската дума bifurcus  („раздвоен“). Точка на бифуркация е 
такава точка от траекторията (развитието) на дадена система, в която системата е изправена 
пред стратегически или спонтанен избор от няколко възможни алтернативи (пътища), една или 
повече от които могат да доведат до трансформация на тази система в позитивна или 
негативна посока. 
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 Първо, системата се подчинява на решетката и разумно приема нейните 
правила и норми, нейната структура, нейните канали за вътрешен и външен 
обмен на вещество, енергия и информация. 
 Второ, системата отхвърля решетката и „излиза” от нея, защото 
категорично отказва да приеме нейните правила и норми, нейната структура, 
нейните канали за вътрешен и външен обмен на вещество, енергия и 
информация. 
 Трето, системата се стреми да се адаптира към решетката, но това 
става бавно, трудно, на приливи и отливи и по метода на пробите и грешките. 
 Четвърто, системата се съпротивлява на решетката, но макар и 
твърде продължително и нерядко против волята й, тя е принудена да я приеме. 
 Пето, системата се съпротивлява срещу решетката, която накрая се 
„отказва” от нея, принуждавайки я да я напусне или да остане изолирана в 
нейната периферия. 
 Шесто, системата мимикрира, т.е. „отгоре” се създава видимост сякаш 
се е адаптирала към решетката, но „отвътре”, като същност, тя си е останала 
по-старому съвсем същата. 
 Логично възниква въпросът „А не е ли твърде често нашето европейско 
интеграционно поведение с очевидни, дори понякога очевадни елементи и 
симптоми на мимикрия?”. Многократно, гледани „отгоре” и по-скоро „отдалеч”, 
от Брюксел (или Вашингтон) нещата у нас сякаш вървят нормално и се 
подобряват. Когато обаче погледът е „отвътре”, т.е. европейските и 
атлантическите политици, експерти, наблюдаващи и проверяващи дойдат у нас 
и видят нещата такива, каквито са, истината неизбежно излиза наяве... 
 Работата е там, че докато само ни наблюдава „отгоре”, решетката може 
да бъде заблудена, но когато тя „прогледне” „отвътре” за истината, която я 
касае пряко, за да не си имплантира чрез нас несигурност, тогава нейните 
думите и упреци са тежки. 
 Впрочем, връщайки се към така формулираната току-що математическа 
задача, изключително важно е да уточня, че последното възможно решение — 
„мимикрията” (колкото и парадоксално да изглежда) — е най-неефективното 
от всички възможни решения. Защото при него се хаби най-много енергия, 
пропиляват се най-много усилия, нерви и надежди. А това е така, защото при 
това решение, т.е. при такова поведение на системата, тя изразходва двойна 
енергия — от една страна, да създава видимост на промени, чрез които да 
„излъже” решетката; а от друга страна, да продължава да живее в хаос и 
безредие, които поглъщат безценни количества от нейните усилия и не 
позволяват да се роди така лелеяното ново качество на живот. 
 (4) Сериозно отслабване на позициите на националната държава. 
 Смачквана отвън и раздирана отвътре, националната държава вече 
става „твърде малка за големите проблеми и твърде голяма за малките 
проблеми”515, шагреновата й кожа се свива болезнено и шоково пред очите на 
едно поколение. Губят съдържание такива сакрални понятия като: 
независимост, суверенитет, териториална цялост, държавна тайна. 
Националната държава вече не е главен, камо ли единствен притежател на 
информацията. Излизането на преден план на регионални (или групови) 
интереси често води до странни (не безобидни) съчетания на интереси, когато 
региони (или групи) в една държава са много по-близо и дори се кооперират с 
региони (или групи) в други държави за действия или натиск срещу собствените 
им правителства. Засилва се влиянието на външни интереси върху вътрешните 
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процеси. Обществото все по-рядко се самовъзприема като единен организъм с 
общи цели и приоритети.  
 Отговор чакат редица екзистенциални въпроси: „Държавата физическо 
пространство ли е или тя ще се трансформира все повече в духовно 
пространство?”; „Дали след 50—75—100 години ще ги има всички днешни 
държави и народи и ако не — колко от нашата идентичност и памет да 
отстъпим, колко от суверенитета и независимостта си да съхраним, за да ни 
има и сетне, и нататък? ”. 
 А какво е най-ценното от българската държава, което трябва да оцелее и 
се съхрани на всяка цена? Територията, навярно. Но ако някой ден се окаже, че 
из нея бродят само несретници, изпаднали зад борда на времето, неуспели да 
се адаптират към стремглавия бяг на промените? Или е по-целебно да се 
опитаме да опазим у младите българи, пръсващи се по света (включително у 
тия, които си отиват, за да не се върнат обратно) паметта за българската им 
принадлежност, корени, род и родина? Но как да стане това? Как България, 
приобщавайки се към света да си остава притегателно гравитационно ядро за 
своите деца и внуци? Как да определим кой е по-полезен за родината — този, 
който тук и сега понася неволите на оцеляването и се мъчи да спре процеса на 
разпад на нрави, ценности и структури; или този, който търси реализация 
някъде по света, за да натрупа знания, пари и позиции, с които да се докаже 
като можеща личност? Какво значи да си българин в този свят на 
транснационалните компании, свят на унификация на мисленето, на 
ценностите, на начините по които се употребява Държавата за създаване на 
оптимални условия за защита на частните интереси?  
 Животът ще ни постави един ден (когато стане, ако не е станало, 
технологично възможно) въпроса за създаването и постоянното попълване на 
информационна банка от най-важните дати, събития, постижения, документи, 
личности, победи и поражения на нацията, съхранени в тримерни образи, които 
носят в себе си паметта, духа, историята и автентичния отпечатък от 
идентичността ни. 
 Дирейки отговор на рисковете, зрялата Държава разумно прехвърля 
правомощия и функции или по вертикала нагоре — към наднационални 
структури за интеграция и сигурност, или надолу — към регионални структури и 
органи за местно самоуправление, или по хоризонтала — към бизнеса, към 
различни религиозни общности, неправителствени организации и сдружения с 
идеална цел516. 
 (5) Установяване на еднополюсен геополитически модел. 
 Двуполюсната конфронтация през Студената война бе сравнена от 
американския политолог Майкъл Манделбаум (Michael Mandelbaum) със 
схватка на двама свръхтежки сумо борци: „двама големи дебелаци на ринга, 
които изпълняват всички видове пози, ритуали и тропане с крака и между тях 
почти няма контакт, а в края на срещата, когато има кратко стълкновение, 
губещият е изтласкан от ринга, но никой не е убит”517. 
 Така или иначе, в тази 45-годишна схватка окончателната победа беше 
на страната на Запада. След нея имаше миг на стратегическа неяснота накъде 
ще поемат международните отношения. Светът преживя кратък период на 
надежди (или илюзии) за изграждане на многополюсен свят на обща, 
неделима, споделена сигурност. Това бе краткото време на предчувствие за 
нова „пролет на народите”. Именно тогава, във вакуума на тази неяснота, от 
Джордж Буш-баща бе издигната парадигмата за Новия световен ред, 
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предполагаща изграждането на свят, в който силата на закона ще замени 
закона на силата; свят, в центъра на чиято сигурност ще бъде поставена ООН 
(за Европа — ОССЕ). Постепенно обаче започна да се налага еднополюсен 
геополитически модел с една-единствена суперсила.  
 Историята познава подобно развитие, остава отворен въпросът дали то е 
предопределено или е въпреки всичко въпрос на избор. Попаднали в 
претоварено с глобални отговорности и привилегии положение, САЩ избраха 
да се опрат на организации, намиращи се под техен контрол, където важи не 
демократичният принцип „една държава — един глас”, а (de facto или de jure) 
принципът на богатия и силния: „един долар — един глас” (НАТО, МВФ, Г—
7)518. 
 Историята дава примери, че подобен недемократичен модел е 
неустойчив и лесен за изваждане от равновесие, с многобройни дефекти, с 
огнища на напрежение, нестабилност и източници на конфликти. Глобалните 
интереси са много по-пъстри, а заплахите — далеч по-сериозни, за да може 
една държава, дори и САЩ, да ги преодолява успешно. Търсенето на 
плуралистични алтернативи на този модел е задействано, както „отгоре”  — в 
по-малка степен от държави като Франция, Германия, Япония и в по-голяма 
степен от държавите от неформалното образувание БРИК (Бразилия, Русия, 
Индия, Китай); така и „отдолу” — от унижените и несъгласните (т.нар. 
контрареволюция на клетниците), от всички, които изпитват дискомфорт в 
новата геополитическа среда, които смятат, че тяхното оцеляване и тяхната 
ценностна система са поставени под заплаха от днешното развитие, които не 
виждат пред себе си и за себе си перспективи. Те ще са все по-радикални, 
безкомпромисни, мотивирани и терористични в битката с еднополюсното 
статукво. И е въпрос на време да се разбере, че това статукво е деструктивно. 
 Много учени и експерти разсъждават относно съдбата на сегашния 
еднополюсен геополитически модел. В самия край на Студената война, сякаш 
като спомени от близкото бъдеще, излязоха две симптоматични книги за 
перспективите на американското лидерство. Даже със заглавията си те 
отразяваха противоположни възгледи: „Възход и падение на Великите сили” на 
Пол Кенеди, (Paul Kennedy) преведена у нас519, и „Обречена да води” на 
Джоузеф Най (Joseph Nye)520. 
 От тогава и до ден днешен огромното мнозинство публикации осцилират 
от едната крайна теза — всяка империя в края на краищата се пренапряга в 
стремежа за глобално превъзходство и глобален контрол; до другата — 
днешният шанс на човечеството е наличието на държава като САЩ, която е 
лидер не само по право, но и по задължение в името на световната сигурност и 
спокойния ден на всички.  
 Съществуват важни аргументи в защита и на двете тези. 
 „Оптимистите” за бъдещето на американското лидерство смятат, че: 
 ● Огромната мощ на САЩ ще задълбочи тяхното превъзходство и чрез 
обратната връзка ще генерира такива процеси, които да правят това 
превъзходство още по-неизбежно и важно за международната сигурност. САЩ 
са натрупали такава критична маса, сила и енергия, че са в състояние да 
правят непосилни за когото и да било крачки, в невъзможно за поддържане от 
останалите темпо. 
 ● САЩ в технологично, научно и комуникационно отношение са 
изпреварили не количествено, а качествено другите народи и държави и тази 
дистанция ще нараства. САЩ ще продължат да изсмукват сивото вещество на 
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планетата и това прави лидерството им в тази област, а значи и като глобална 
сила още по-силно, още по-всеобхватно; 
 ● Потребителското отношение към благата и културата ще продължи да 
нивелира, да „изглажда” съзнанието. То е кока-колонизация (coca-colonisation)13 
в действие и поражда масови вкусове, които се прилепват бързо, стават 
самоцел и убиват националните духовни специфики. Заразен от американски 
ценности и нрави, светът едва ли ще може да оспори американското 
лидерство, едва ли ще намери мобилизационни ресурси за съпротива и 
конкуренция на САЩ; 
 ● Развитите държави са заинтересовани САЩ да си останат лидери, да 
носят основното материално и морално бреме и основната отговорност за 
световните дела, за глобалните и регионални конфликти. Уникалната позиция 
на САЩ се дължи и все повече ще се дължи на отказа на богатите им и 
самодоволни партньори да се лишат от уюта на сегашната си второстепенна 
роля в системата за международна сигурност. 
 „Песимистите” за бъдещето на американското лидерство смятат, че: 
 ● Страна с такива сериозни проблеми — престъпност, наркотици, 
порнография — нито може, нито има морално право да бъде световен лидер. 
Иначе съществува реалната опасност тя да поквари света, облъчвайки го с 
тези пороци. 
 ● Значението на военната сила постепенно се изчерпва, т.е. намаляват 
ресурсите на САЩ да властват и подчиняват с груба сила, така както 
съветваше американският президент Джеймз Монро (James Monroe, 1817—
1824, президент в периода 1817—1825 г.): „Дружеският тон на разговора не 
освобождава САЩ от задължението да държат зад гърба си тежка сопа”521. 
Световната надпревара от бокс се превръща в канадска борба, а за нея вече 
има смелчаци, които, макар да отстъпват засега, наваксват, намаляват 
различията, знаят, че все още не могат да надделеят, но са в състояние дълго 
време да издържат на натиска, напрягайки всичките си жили. 
 ● Ще възниква съпротива срещу ценностната експанзия на САЩ, срещу 
унификацията на мисленето, срещу лишаването на народите от парадигма на 
съществуването — какви са, за какво живеят, към какво се стремят. Роналд 
Стийл (Ronald Steel) заявява: „Трябва да приемем горчивия урок, че 
демокрацията индивидуализмът и капитализмът нямат в други култури онова 
позитивно звучене, както при нас. Ние сме шокирани, когато някой ни казва: 
„Ние не искаме да живеем като вас”. Ние проповядваме на хората: „Чуй, ние ще 
те спасим!”. В твой интерес е! Добре ще е за теб да възприемеш нашите 
ценности. Като че ли пазарната икономика сама по себе си е ценност? Ние 
просто трябва да разберем, че не всичко, което е добро за нас е добро и за 
другите”522. Още по-суров в оценките е Ноам Чомски (Noam Chomsky): „Правото 
да се граби и експлоатира […] е централно ядро в доктрината на американската 
външна политика”523.  
 ● С нарастваща сила ще се топи моралното лидерство на САЩ. Бедните, 
които знаят вече колко са бедни, лесно могат да насочат стрелите си към този, 
който държи нехуманно висок жизнен стандарт (според тях — за тяхна сметка). 
Със САЩ все повече ще се свързват и заплахи, до голяма степен изхождащи от 
техния хедонистичен начин на живот, от ненаситното потребление (със само 
4 % от световното население, потреблението им на нефт е 1/4 от световното 
производство524; те консумират 27 пъти повече енергия от Африка). На САЩ 
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все повече ще се гледа като огнище на разврат и СПИН, като на основен 
замърсител на атмосферата (27 %). 
 Парадоксалното е, че „оптимистите”, убедени в трайното американско 
лидерство, гледат на този факт песимистично: „Колкото по-добре, толкова по-
зле!”. Причината е в това, че за тях увековечаването на това лидерство, 
умножено от неумението (и нежеланието) на САЩ да работят с другите 
съвместно, на равни начала и без да искат непрекъснато да налагат волята си, 
означава продължаване и засилване на американския ангажимент с всяко що-
годе важно събитие по света, глобално присъствие, прекомерни разходи и 
пренапрягане, покана за мъст и възмездие към несъгласните и обречените. 
 В същото време „песимистите” за американското лидерство въздъхват с 
облекчение: „Колкото по-зле, толкова по-добре!”. Няма нищо страшно в 
отслабването на това лидерство — така САЩ ще се разтоварят от много 
непосилни тегоби, ще дирят общи усилия във взаимозависимия свят, ще 
обърнат внимание на самите себе си, на своите остри социални и етнически 
проблеми, а не на последно място и на застаряването си — до 2030 г. 
съотношението на работещото население (на възраст от 18 до 64 години) към 
възрастното население  (на възраст 65 и повече години) в САЩ се очаква да 
спадне от днешното 3:1 до 2:1525. САЩ ще бъдат първи сред равни и това ще 
изисква от тях много сложна, многопланова и многовекторна политика, за да 
прокарват възможно най-успешно интересите си.  
 И „песимистите”, и „оптимистите” обаче са единодушни, че днес САЩ 
съвсем заслужено са колосална, велика сила, но едните смятат, че дните на 
този неин статут са преброени, а другите — че са неизброими. Добре е в този 
ред на мисли да цитираме две сходни и поучителни мисли на двама големи 
американци: 
 Джон Кенеди (John Kennedy, 1917—1963, президент на САЩ в периода 
1961—1963 г.): „Трябва да приемем факта, че САЩ не са нито всемогъщи, нито 
всезнаещи, че ние сме само 6 % от световното население, че не можем да 
налагаме нашата воля на останалите 94 %, че ние не можем да оправяме 
всички злини по света и следователно не може да има американско решение за 
всеки световен проблем”. 
 Джордж Кенан (George Kennan, 1904—2005), патриархът на 
американската външна политика: „Нека ние най-сетне се опитаме да разберем 
границите на нашите национални възможности и цената, които сме длъжни да 
платим за нашите свободи. Нека признаем, че в този свят има проблеми, които 
ние не можем да решим, глъбини, в които е нито полезно, нито ефективно да се 
гмуркаме, дилеми в други региони, които ще намерят своето решение без 
нашата намеса”526.  
 А какви варианти има пред еднополюсния геополитически модел? Може 
да се очертаят четири възможни базисни сценария в обозримото бъдеще 
(следващите 20—30 години). 
 Първият сценарий е глобална безполюсна анархия. Остава ни само да 
се надяваме, че човечеството няма да допусне сриването на света в подобно 
Хобсово „естествено” състояние на война на всички против всички. 
ан-архия 
 Вторият сценарий води до стабилизиране на еднополюсния модел. 
Това означава, че той ще се закрепи, засили и задълбочи, и че ще се превърне 
в способно да се самовъзпроизвежда статукво. 
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 Третият сценарий води до налагане на нов двуполюсен модел. Но 
кой в такъв случай би могъл да се окаже, че е втори полюс? В този базисен 
сценарий е допустимо разглеждането на четири подсценария: 
 Подсценарий 1 — Тези, които продължават да мислят за бъдещата 
система за международна сигурност като за държавоцентрична, се оглеждат за 
втори полюс сред останалите държави и естествено се спират на Китай. 
 Подсценарий 2 — Това е известно развитие на първия подход, като 
вторият полюс трябва да бъде съюз от държави. Претендент за такъв полюс не 
може да бъде никой друг, освен Европейският съюз. 
 Подсценарий 3 — Крачка напред в анализа за втория полюс е това да се 
окаже цивилизация по Самюъл Хънтингтън (вж. по-горе). В този случай като 
възможен кандидат се очертава само Ислямският свят. 
 Подсценарий 4 — Освен за горепосочените три подсценария може да се 
помисли по въпроса: „Защо като втори полюс да не се самозаяви и мрежова 
структура, покрила с паяжина Земята?” Подобна структура могат да изградят 
чрез преплитането си мрежите на организираната престъпност и тероризма. Да 
я наречем мрежова структура на организираната престъпност и тероризма 
или Organised Crime & Terrorism Network (OCTopus-N).  
 Докато Китай „може, но не иска”, Европейският съюз „нито може, нито 
иска”, а ислямският свят „иска, но не може”, то ако не се реагира навреме, би 
могло да се окаже, че OCTopus-N структурата  „и иска, и може” да предяви 
претенции да бъде втори полюс. 
 Четвъртият сценарий логично води до вариант на многополюсна 
система. И Збигнев Бжежински527 (анализирайки бъдещото ядро на 
трансконтиненталната сигурност), и Хенри Кисинджър528 (описвайки новия 
световен ред през 21-и век), разсъждават върху подобна перспектива. Двамата 
включват в своите прогнози най-малко шест основни играча в бъдещата 
система на международната сигурност: САЩ, Европа, Китай, Япония, Русия и 
Индия. Джоузеф Най529 чертае бъдещ многофакторен модел, при който първо, 
от гледна точка на военната мощ, светът ще е еднополюсен (САЩ); от гледна 
точка на икономическата мощ той ще бъде триполюсен модел — Северна 
Америка, начело със САЩ, Европа, начело с Германия (все повече тази роля 
ще играе ЕС) и Азия, начело с Китай; от гледна точка на всеки друг аспект на 
сигурността (социален, културен, екологичен, информационен и т.н.) светът ще 
е многополюсен, с различни по брой и състав полюси, т.е. това, което той 
нарича „разсейване на силите”. 
 (6) Установяване на свръхлиберален геоикономически модел. 
 Налагащият се в глобален план икономически модел се базира на 
абсолютизацията на пазара и частната собственост; на гонитбата на 
икономически ръст и конкуренцията; на пълната либерализация на икономиката 
и оттеглянето на държавата от нея; на свободната от ограничения и граници 
търговия; на безпрепятственото и бързо придвижване на капитали. За първи 
път в историята в планетарен мащаб цялата власт е под контрола на мощния 
транснационален капитал. Той събаря и въздига правителства, премахва и 
прокарва граници, определя световния дневен ред и правилата на играта. 
 Този модел „изяжда” невъзстановимите ресурси и околната среда и 
изостря противоречията между петте типа различни в материално (а и в 
морално) отношение държави: (1) свръхразвити; (2) развити; (3) развиващи се; 
(4) изостанали в развитието си; и (5) деградиращи.  
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 Колкото и динамичен да е, свръхлибералният геоикономически модел е 
елитарен и агресивен модел. И най-важното — не е универсален, защото е 
твърде добър за т.нар. „златен” 1 милиард богати и сити хора, които разполагат 
с 80 % от световния БВП. Ала е твърде лош за другите 5 милиарда бедни и 
гладни хора с 20 % от световния БВП. За тях е отредена участта на второ 
качество население. Докато Западът вече прекрачва в Третото хилядолетие, 
голяма част от света страда от недъзи, характерни за Средновековието. 
Семейството на бедните, на болните телом и духом, на водещите мизерно 
съществуване, на лишените от шанс и цел не само не намалява, но расте и 
взема заплашителни размери. 
 Онеправданите мислят, че социалното им бедствие още дълго време ще 
бъде тяхна неизбежна съдба и това ги радикализира, зарежда ги с желание за 
реванш, за решения, отричащи сегашния ред. Първо идва, разбира се, 
желанието им да „споделят” бедите си с охолния свят и да го държат отговорен 
за тях. Той пък ще се отделя от новите варвари чрез нови Берлински, Китайски 
и Израелски стени. Берлинските стени ги събарят, Китайските остават 
безполезни, а Израелските са просто абсурдни... Ето това ни учи историята, 
стига да усвояваме правилно уроците й. 
 (7) Нарастваща роля на природни, антропогенни и техногенни 
(съчетание на технологии и човешка дейност), бедствия, аварии и 
катастрофи и необходимостта от все повече ресурси за тяхното ранно 
сигнализиране, превенция, своевременно реагиране, противодействие и 
ликвидиране на последиците. 
 Високите технологични и конструктивни достижения на човека; както и 
ескалиращото му и ненаситно потребителско отношение към природата; 
концентрацията на огромни по мащаби енергия или сложни химически и 
биологически производства; експериментите на генно свръхмикроравнище; 
както и растящото безразсъдство на тероризма, могат да променят изцяло 
представите ни за кризи и кризисни ситуации и да доведат до качествено нова 
структура на цялата система за управление на кризи и при кризи. Неотдавна се 
видя как дори в развити държави при големи наводнения тяхната система за 
национална сигурност показа удивителна неефективност. 
 Разпространението на пандемични болести от типа на SARS (тежък 
остър респираторен синдром) би могло да нанесе опустошителни човешки и 
икономически загуби, ако не се овладее с адекватни и понякога 
безкомпромисни мерки. 
 Много от тези предизвикателства имат или глобален, или най-малкото 
надрегионален характер, т.е. те се разпространяват и преминават лесно през 
границите от една държава в друга. Това несъмнено изисква коопериране на 
усилията и изграждане на сложни наземни и все повече космически системи за 
наблюдение, контрол и ранно сигнализиране с цел изпреварваща или 
навременна превенция.  
 Нужни са и усилия за подготвяне и възпитаване на населението за 
действия в кризисни ситуации. Но не само при внезапни подобни ситуации, а 
при хипотезата за тяхното все по-често присъствие в ежедневието ни. 
Умението за кризисно поведение и самоконтрол по време на криза ще се 
превръщат в най-сериозна предпоставка за справяне в такива екстремални 
изпитания и минимизиране на човешките и материалните щети, за запазване 
на нормалния ход на живота, за надеждно функциониране на политическата 
система. 
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 (8) Известно изместване на фокуса на големите страни към Азия и 
отстъпване на Балканите към периферията на голямата политика. 
 Независимо дали това се харесва или не на народите от нашия регион, 
вижда се, как улисани със събитията в Афганистан и Ирак, САЩ и НАТО следят 
с далеч по-малко внимание какво се случва на Балканите, а НАТО дори 
прехвърля свои отговорности на ЕС. Това налага внимателно преосмисляне на 
външната ни политика, превързването й към реалните проблеми и жизнените 
приоритети. 
 Понякога възниква усещането, че тя прекалено се геополитизира и сякаш 
се напряга да решава проблемите на далечни страни като Ирак или 
Афганистан за сметка на региона, в който живеем, губи представа за 
собствените си способности, роля и значимост. Доста по-логично е да помним, 
че българската роля би била най-значима именно тук, в уникалния 
стратегически триъгълник, чийто размирни върхове са Западните Балкани, 
Кавказ и Близкия Изток. България може да генерира сигурност в този регион, да 
доказва, че европейските принципи и норми за отношения между страните, за 
човешки права и демокрация са приложими в него. Регионът ни е интегрална 
част от Европа и активната роля на България за неговата сигурност е 
съществен принос за сигурността на Европа. Това е множо важно за нас, 
защото, дори и присъединили се към НАТО и ЕС, ние оставаме географски и 
геополитически на Балканите. 
 Именно като член на НАТО и ЕС върху България ще легне по-голяма 
отговорност за процесите в региона. За съжаление, регионът ни все така 
генерира опасности и рискове за европейската сигурност. Проблемите се 
изострят заради голямото социално, етническо и религиозно напрежение, 
поради крехките демократични практики. Нерешените спорове в двустранните 
връзки, историческите вражди и взаимното недоверие внасят добавъчна доза 
непредсказуемост. Слабата развитост, огнищата на домодерност и на 
неставаща демокрация възсъздават криминализирана политическа и 
икономическа тъкан, която е хранителна среда за терористични и престъпни 
групи. Нека не се забравя генезисът на някои от съвременните политици в 
региона, нито пък техните връзки с организираната престъпност. Трудно е да се 
повярва, че хора с обременено криминално минало ще се превърнат в искрени 
демократи, последователно работещи за нормализиране, демократизиране и 
модернизиране на региона. 
 На Балканите се сблъскват два важни принципа на международното 
право: правото на самоопределение и принципът на ненарушимост на 
границите. Актуална задача, не само за държавите в региона, а и за 
международната общност, е да се търси своевременен, съвременен баланс 
между тях в интерес на сигурността и стабилността.  
 Обаче главното, магическата формула за възраждане на региона е, че 
проблемите му се лекуват само с повече евроинтеграция. В частност, 
независимо от коя страна на границите на интегрираща се Европа се намират 
нашите държави, това de jure или de facto са европейски граници. Каквито 
заплахи за сигурността проникнат в региона, те рано или късно (по-скоро рано, 
отколкото късно) ще намерят порите, през които ще се разпълзят из Европа. 
Границите на региона не са само регионален проблем, а и проблем на НАТО и 
ЕС. НАТО и ЕС трябва да инвестират в сигурността на тези граници.  
 Държавите на Балканите трябва да изградят съвременни системи за 
сигурност, които са ефективни и адаптивни; адекватно нормативно, финансово 
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и кадрово обезпечени; отчитащи нормите и практиките в демократичните 
страни; подлежащи на граждански контрол. 
 (9) Стратегически и ценностен, цивилизационен дрейф на САЩ и 
Европа в различни посоки — „разширяване на Атлантическия океан”. 
 Тази тенденция се изразява, в частност, в стремеж заплахата от т.нар 
„глобален тероризъм” да служи като силов и ефективен заместител на 
комунизма, в качеството му на фундаментална опасност, т.е. като нова 
скрепителна скоба за трансатлантическата връзка. Нека да припомня, че през 
десетилетията на Студената война САЩ и Европа (по онова време, естествено, 
Западна Европа) бяха здраво скрепени със скобата на общата заплаха от 
СССР, комунизма и Варшавския договор.  
 С падането на Берлинската стена и счупването на тази скрепяща скоба, 
САЩ и Европа се оказаха без предишното идеологическо сцепление, възникна 
база за разминаване на техните стратегически интереси, или това, което се 
нарича „разширяване на Атлантическия океан”. Ще дам следния пример с два 
гранитни блока в постройка, например в пирамида, са скрепени с мощна скоба. 
Ако се махне тази скоба, те могат дълго време да останат като съединени, а 
при сътресения сякаш „помнят” че са свързани. Но има винаги риск при някакъв 
трус те да започнат да се отделят — постепенно или отведнъж. Така и тези два 
гранитни блока — САЩ и Европа — 45 години бяха здраво скрепени от 
съветската угроза. След 1989 г. те дълго време стояха плътно един до друг, 
сякаш още са скрепени здраво; преодоляха заедно Първата война в Залива, 
Босна, Косово, Афганистан. Но дойде Ирак. И стана ясно, че между тях има 
сериозни несъгласия. Вече коментирахме изводите в този дух, направени от 
Робърт Кейгън в неговата нашумяла книга „За рая и за силата”530. 
 Въпросът за САЩ и Европа е дали това отдалечаване, този техен 
стратегически дрейф — а може би цивилизационен дрейф (разлом), — в 
различни посоки ще продължи, дали ще се окаже траен и дали ще се намери 
ефективен заместител на скрепящата скоба на комунизма. Като безспорен 
кандидат № 1 за такава уникална скрепяща скоба е глобализиращият се 
тероризъм. Но има съществен нюанс, или поне го имаше до бомбените 
атентати в Мадрид от 11 март 2004 г. Ако СССР заплашваше Европа, по-
слабия партньор, по-малката сестра в свръзката „САЩ—Европа”, а тя, Европа, 
се притискаше към по-силния партньор, към по-големия брат САЩ, то 
тероризмът заплашваше (поне доскоро) по-силния партньор, по-големия брат 
САЩ. Ето защо по-слабият партньор, по-малката сестра Европа, очевидно се 
стремеше да се дистанцира от по-големия брат. Заплахата от тероризма не се 
възприемаше по един и същи начин от двете страни на Атлантическия океан. 
За САЩ това е заплаха от екзистенциално значение, можеща да застраши 
самото съществуване на страната. Европа няма(ше) такова сюрреалистично, 
апокалиптично схващане за тази заплаха. За Европа войната, която САЩ водят 
с тероризма не бе вярното решение на проблема с тероризма или най-много 
беше само част от неговото решение и затова накрая стана част от самия 
проблем.  
 Съвсем условно казано, пред Франция имаше два избора: (1) за да не й 
разрушат Айфеловата кула, да участва във войната с тероризма; или (2) да не 
участва във войната с тероризма, за да не й разрушат Айфеловата кула. 
Франция избра втората опция, а именно: Това изобщо не е нашата война, това 
е война на САЩ; тероризмът е основно асиметричен отговор на имперското 
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поведение на САЩ, на наложения от тях геополитически и геоикономически 
модел. 
 Изводът, направен далеч преди 11 март 2004 г., беше, че за да стане 
тероризмът скрепяща скоба, която пак здраво да занити САЩ и Европа един 
към друг, Европа трябва да изпита ужаси, подобни на тези от 
11 септември 2001 г. Тя трябва също да започне да се оглежда със страх и 
подозрение навсякъде — в транспорта, в местата за отдих, развлечение и 
спорт. И тогава до Айфеловата кула ще бъде дислоцирана батарея със 
средства за противоракетна защита, а пред Лувъра ще разполагат 
бронетранспортьори. И само на пръв поглед животът ще тече съвсем по-
старому. 
 (10) Завръщане в международните отношения на силовите методи за 
преодоляване на споровете, управление на кризите и решаване на 
конфликтите, за опазване на глобалното статукво, за контрол, 
манипулиране и потискане на несъгласните с това статукво. 
 Употребата на въоръжена сила и при най-малкия повод, става отново 
основно средство за доказване на правотата и за налагане на волята. И ако за 
страни от т.нар. „Трети свят” това е донякъде разбираемо, макар и да не е 
оправдано, то е наистина удивително как демократични страни, разсъждават 
като каубои, чиято поразяваща ръка е винаги на кобура — на принципа „Най-
добре се смее този, който стреля пръв”. Така правото на силните се превръща 
в сила, а силата им — в право. Тогава за слабите остава една алтернатива — 
да прибягват до асиметрични отговори и удари в гръб и от засада, да си служат 
с тероризъм — евтино средство за скъпи последствия. Казаното изобщо не 
означава, че има добър и лош тероризъм. Тероризмът е чумата на ХХІ век. А 
няма добра или лоша чума… 
 (11) Нарастващи амбиции за много по-значима глобална роля на трите 
едномилиардни общности, преди всичко на ислямския свят, но също така на 
Китай, а напоследък и на Индия. 
 Ислямският свят е особен случай в съвременните международни 
отношения. Той притежава огромни човешки и материални ресурси (60 % от 
нефтените запаси), които са прекрасен инструмент за въздействие в лоното на 
такава велика, кипяща, силно емоционална религия, която освен това се 
изживява като идеология, т.е. като възглед за решителна промяна на света. 
Ислямът има глобално присъствие в Азия и Африка, в Северна Америка и 
Европа. Неговите проблеми обаче са повече от решенията за тях. Ислямът 
няма страна лидер, която да тегли мощно напред останалите и да ги увлича с 
примера си. Самата религия е разделена — основно на сунити и шиити; но 
разделението върви и по етноси, нации, раси — араби, тюрки, перси, негри и 
т.н. Ислямът, в лицето на някои крайни течения, излъчва днес непримиримост и 
експанзия към другите религии, като се създава грешното впечатление, че в 
него изначално има нещо радикално и фундаменталистко. Ето защо той не 
успява да предложи на света някакви универсални ценности, оказва се 
неспособен да внушава доверие до такава степен, че да стане желан лидер. 
Напротив, все повече се говори, че ако Ислямът не изживее своята 
Реформация, ако не се модернизира и адаптира към глобалните процеси, той 
ще консолидира срещу себе си голяма част от световното обществено мнение. 
Най-малкото, оставайки изразител на стремленията на огромни маси бедни 
хора, той е повече разрушител на статуквото, отколкото съзидател на бъдеще, 
носител на разумна алтернатива. 
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 Китай е динамично развиващ се, силен интелектуално, с древни 
традиции, религия, философия и култура, с мощна диаспора. Нещо повече — 
той расте по територия, връщайки си Хонгконг и Макао, а на дневен ред е 
Тайван. Обаче за Китай да бъде активен глобален фактор е много скъпо 
удоволствие, изискващо пренапрежение, отговорност за събития буквално из 
целия свят. Съдбата на СССР е отлична илюстрация за такова пренапрягане. 
Освен това Китай е „затворен” в един етнос („китаецът е само жълт”), 
ценностната му система не е универсална, тя не би била възприета и 
споделена от останалите. Китай е травмиран от досега си със Запада през 
последните векове, защото е бил само разграбван, разбиван, унижаван. 
Съмнително е, че ще има амбиции за експанзия, дори и като борба за сфери на 
влияние. Времето за Китай тече различно, търпеливо, бавно. По-скоро Китай 
ще се стреми към позиция, при която всеки ще е длъжен да се съобразява с 
него, без той да трябва да се съобразява с всеки. Идеалният втори. 
Философски вярна позиция. Само в САЩ Вторият — това е всъщност Първият 
сред губещите. 
 Индия е специален, и ще става все по-специален, случай в 
международните отношения. Доскоро се смяташе, че единственото, за което си 
струва тя да се споменава в голямата игра е нарастващото й с невероятна 
скорост население. Този 1 милиард души сам по себе си, по закона на големите 
числа е способен да влияе както количествено, така и качествено на 
световните процеси. Но притежаването на ядрено оръжие, тежките етнически и 
религиозни проблеми, новата роля, която САЩ, Русия и Китай, имайки всеки 
свои собствени съображения, приписват на Индия — всичко това означава, че в 
глобалната система от уравнения трябва да се добави още една не съвсем 
известна променлива. А страната освен това е пример за отговор, който едно 
традиционно общество може да даде на предизвикателствата на новото време. 
Вместо да се затваря в себе си, благодарение на демократичните практики, тя 
бързо се адаптира към новите информационни технологии и  доставя на 
развитите държави огромни маси креативна работна ръка и „сиво вещество”. А 
от допира на тези млади хора със Запада, в Индия се връщат нагласи и навици 
за адаптиране и просперитет в условията на отворено общество, конкуренция и 
глобализация. 
 (12) Нарастване на влиянието на организираната престъпност и 
тероризма и заплаха от превръщането им в геостратегически фактор. 
 Вече подчертах заплахата от припокриване и взаимодействие на 
организираната престъпност и тероризма и възникването на тяхна преплитаща 
се, оплитаща Земята мрежова структура, OCTopus-N, която не бива да бъде 
подценявана. С преливането на кадри, ресурси, методи на дейност, с огромния 
акумулиран капитал, с проникването практически на всички нива на властта 
дори в демократични(те) държави и във всички печеливши бизнеси, 
организираната престъпност и тероризмът са способни да развият амбиции и 
да предявят претенции на влиятелен геостратегически фактор.  
 Налице е концептуална недостатъчност, мъглявина, а защо не и криза, в 
схващането какво всъщност става в глобален план след като светът изпадна в 
плен на насилие чрез терористични атаки. Различни експерти имат различни 
версии по въпроса кой стои зад атентатите от 11 септември 2001 г. и 
11 март 2004 г.; какви са крайните цели на терористите; дали атентатите в 
Мадрид сплотяват или отслабват ръководената от САЩ коалиция? 
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 Ако разделителната бразда в съзнанието на терористите минава по 
линията САЩ—останал свят, САЩ като самотната сила (the lonely power) по 
Хънтингтън531, то перспективите за света, Европа и България ще бъдат едни; 
обаче ако тя минава по линията Запад—останал свят (West vs. Rest) отново 
по Хънтингтън532, тогава САЩ и Европа са от едната страна на барикадата и 
трябва да се сплотят отново и то още по-здраво, дори ако имат различни, даже 
несъвместими стратегически интереси в други сфери. Защото висша задача на 
тероризма в този случай се оказва да атакува Запада; да сее хаос, страх, 
насилие; да спре модернизацията. 
 Терористичните мрежи се разрастват много бързо, в тях влизат всякакви 
недоволни от развитието, от статуквото, от провалите си, от неуспешния 
отговор на предизвикателствата, от неспособността да догонят света, от 
нежеланието да променят мисленето си. Дали не става въпрос за някакво 
планетарно несъгласие, за психологическа катастрофа на различни типове 
общности и хора, невярващи или неприемащи ставащото, защото другите 
версии са по-стряскащи.  Като например тази, че тероризмът е сблъсък на два 
типа мощни капитали. Единият тип — капиталът на ХХ век, акумулиран до 
промените през 1989 г., който е реакционен, желае запазване на статуквото, 
иска стабилност и да живее от своите лихви, търси минималната, но 
гарантирана печалба, държи се консервативно, рентиерски. Другият тип — 
капиталът на ХХІ век, натрупан след падането на Стената, е много по-
динамичен, революционен, обича рисковете, търси максималната печалба, 
нещо възможно при много динамика, хаос, при рушене и липса на институции, 
при рушене и липса на правила.  
 Но е очевидно, че основания за изплитане на мрежи, за бунт има.  А 
ядрата тип „Ал Кайда” доставят know-how и шахиди (камикадзе-та). Джовани де 
Луна (Giovanni De Luna) говори за хората бомби, които превръщат силата на 
безсилните в безсилие на силните533. Какво метафора за самоубийците 
терористи! Те нямат нагласата, че се самоубиват, че са инструменти на 
отмъщение, изпълнени са със съзнанието, че извършват военна операция. 
Подвластни са на културата на смъртта, на философията на тялото, чиято 
смърт превръща жертвата в палач. Как да се възпре шахидът, екзалтиран от 
мисълта, че неговото тяло е оръжие, в което е заключена съдбата на 
множество хора и той може да упражни последна власт над тях, един-
единствен път, преди да умре?! 
 Мрежите на организираната престъпност и тероризма са като паяжини: 
гъвкави и мутиращи, високо адаптивни ядра и ядки от типа на секти и тайни 
братства; бързо усвояващи новите комуникационни технологии и владеещи 
манипулирането както на човешки маси, така и на отделни личности. Тези 
мрежи се превръщат в държава без територия или в територия без държава. Те 
оперират с все по-неизчерпаеми и мащабни ресурси. Може би се снабдяват с 
тях чрез разпълзяване на различни нива във все повече страни: като 
Индонезия, Пакистан (предавал им дори ядрени технологии!), Саудитска 
Арабия, Иран… 
 Организираната престъпност и тероризмът „пишат” гръмките заглавия в 
медиите и насочват камерите къде и какво да отразяват. Те са изобретателни в 
насилието, имат монопол над времето и пространството, в които оперират, 
постоянно менят формите, способите, целите, ресурсите за въздействие. Ние 
— Западът, САЩ, НАТО, ЕС — сме re-active, те са pro-active. 
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 (13) Развитие на демографски тенденции, постепенно променящи 
етническия, религиозния и расовия баланс в глобален мащаб. 
 Колко значим деструктивен потенциал съдържат бързите промени в 
демографските съотношения се убедихме тук, на Балканите. Във всяко едно 
измерение на демографските процеси — етническото, религиозното и 
расовото, България е сред губещите или поне сред потърпевшите. Видни учени 
демографи бият тревожна камбана, че българският етнос се топи и сме в 
преход от демографска криза към демографска катастрофа. Православната 
религия също така намалява в процентно отношение спрямо другите големи 
религии, а бялата раса, както се вижда най-вече по разгръщащите се 
тенденции в Европа, но също така и в Русия и САЩ, е в непрекъснато и 
необратимо отстъпление. 
 Без да се правят генерални обобщения, нека все пак да се подчертае, че 
подобни промени са драматични, защото водят до преоценка на редица, 
присъщи най-напред и най-малкото доскоро, на тези етноси, религии и раса 
разбирания за право, етика, морал, справедливо и несправедливо, добро и зло, 
за художествени образци и ценности. Не става дума за това дали тези 
разбирания са по-добри или по-висши, а че когато те ерозират, нашият свят 
няма да е същият. 
 Най-важните елементи на нашата идентичност — православието, 
славянският произход, българският език, кирилицата — се намират под натиска 
на обективни процеси и субективна воля, подлагани са понякога на 
демонизация, осмиване, хули и дори на изчегъртване. Не бива да допускаме в 
желанието да докажем, че сме досущ като Запада в цивилизационно 
отношение, да се стига дотам, да си мислим, че съзиждащи неща от нашата 
същност са малоценни, че това, което ни отличава от Запада, ни прави 
второсортни, че то е резултат на историческа заблуда, ход в задънена улица, 
грешен стратегически избор, варварство или на други неща от този род. А 
точно това се случва у нас напоследък и се създава впечатление, че 
съзнателно се провежда кампания, в която — поради незнание или други 
съображения — участват видни наши политици. Убеден съм, че предишният 
български президент Петър СтояновXLVI бе наказан на изборите и заради 
грешки именно в тази деликатна сфера („История славяноболгарская”XLVII, 
орден на „учен” искащ отказ от кирилицатаXLVIII). 
 Българският народ не живее само Днес и Сега; изкушава се, мъчи се, 
стреми се да мисли с исторически категории, спастря в своите съждения 
нравствени подбуди. Той е отговорен за родината, миналото, паметта и чувства 
дълг към всички воини и будители от Аспарухово време, та чак до днес. У всеки 
от нас дреме (или дремеше доскоро) по един Балканджи Йово, сега изглежда 
някому е изгодно той да бъде задушен или изчегъртан. 
 Не бива да секват у нас изворите на просмукалата се в гените ни гордост, 
че сме частица от народ с удивителна историческа съдба, плод от съчетаване 
във феноменална, жилава смес (посред толкова тревожен кръстопът), на два 
коренно противоположни свята — на прабългарина и славянина, на конника и 
земеделеца, на ловеца и сеяча, на скиталеца и домоседа. Напук на 
историческата логика, нашият народ е оцелял през тези 13—14 века и често е 

 
XLVI Президент на Република България в периода 1997—2002 г. 
XLVII Оригиналът на книгата е върнат на гръцката държава от Петър Стоянов. 
XLVIII Ото Кронщайнер (Otto Kronsteiner), австрийски професор, предложил премахването на 
кирилицата. 
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инжектирал в околния свят сигурност и интелект, бил е преграда за лоши 
влияния, поемал е у себе си злото, премилал го е, за да ражда добро, вяра, 
космос. Тези разсъждения не са шовинизъм, а усещане, че да си българин е не 
прокоба, зла орисия, а историческа привилегия. 
 Постоянните и понякога яростни разделения на народа и обществото ни 
— на червени и сини, на комунисти и демократи, на русофили и русофоби, на 
американофоби и американофили, на жертви и мъченици, на лоши и добри — 
са все опити за вкарването на българина в опростени схеми, които са му чужди, 
които са несъвместими с неговата претоварена от история лична и общностна 
памет. Подобно чернобяло мислене е по-присъщо на младите, самоуверени и 
агресивни народи. Нашето възприятие за действителността е по-сложно, по-
нюансирано. Българинът е търпим към Другото, към Другия. Надникнем ли в 
народното творчество, в митологията, в нашия епос, ще видим редица 
примери, при които е трудно еднозначно да се посочи кой е добрият и кой — 
лошият, кой — правият и кой — кривият, кой — праведният и кой — грешният. 
 У нас има много от прабългарското, от прабългарския дух — ездачът, 
степта, поривът да видиш какво има зад хоризонта, те са в сърцата ни. Навярно 
прабългарите са били от онези племена и народи, за които родината е там, 
където може да се живее по-добре, където има повече сигурност. 
 Но още повече от прабългарското, а затова и по-определящото, 
основното, мотивиращото в нашата същност е славянското. То е обгърнало 
всичкото ни  житие-битие — пространството, времето, съзнанието, обичта към 
земята, към семето и плода, впръснало го е в тестото, в глината, от която са 
изваяни душите и телата ни. Ето в този смисъл ние сме славяни, в този смисъл 
славянството е мироглед, светоусещане, шанс и съдба, то завинаги е влязло в 
нашата историческа ДНК. 
 Славянинът, като спре някъде, впива корените си колкото се може по-
навътре в земята, гъне се, но стои здраво, отстоява себе си, съпротивлява се 
на всички брулещи го ветрове и ветрища. За славянина родината е там, където 
е гробът на дядо му, където е бащиният му дом, където той самият се е родил, 
където децата му са станали човеци, където неочаквано бързо са пораснали 
внуците му. Дори да го прокуди враг или мизерия от там, той все се завръща, 
ако другояче не може, то поне с мислите и спомените си. 
 В политическия речник е нужна голяма прецизност. Решаването на 
краткосрочни тактически цели може в по-дългосрочен аспект да ни донесе 
стратегически загуби. Тезата за членството в НАТО като цивилизационен избор 
носи риск да ни даде по-малко дивиденти и повече минуси. Смяната на 
цивилизационната принадлежност е отстъпване от собствената идентичност, тя 
би могла да се сметне от обществото за безусловно приемане на чужди норми, 
за даване на нещо скъпо срещу доста неясни гаранции. Преекспонирането на 
цивилизационното новопричастие привнася излишни емоционални нюанси, 
извежда на преден план не получаването на нещо реално (сигурност) в 
резултат на рационално поведение и прагматизъм, а загуба на нещо изконно 
(идентичност) и така оценката навлиза в сферата на ирационалното, на 
моралните категории, на етиката. 
 Членството в НАТО има цивилизационни аспекти, но е пресилено то да 
да бъде обвързвано с отказ от неща, които са част от това, което ни прави 
българи. Не бива да подлагаме народа на такива изпитания, да го караме 
периодично да прескача от една цивилизация в друга. Нашият народ е с ясна 
цивилизационна идентичност и тя не е прекъсвана и унищожавана от векове. 
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Да се посяга върху нея е заплаха от деидентификация. Това може да 
задълбочи в страната ни кризата на идентичността, за която вече има редица 
симптоми и тя да прерасне в политически СПИН — Синдром на придобитата 
идентичностна недостатъчност. Единствената ефективна профилактика срещу 
него е позитивният патриотизъм като проникнат с уважение към другите народи 
прагматизъм при формулирането и отстояването на националните интереси, 
съчетан с много повече обич и болка към България. 
 Има още слаби места на нашата душевност, които могат да бъдат 
ерозирани от неумело или престараващо се „надпрепускване" към Европа. 
Нашата история е твърде беззащитна срещу тенденциозна намеса. Много 
събития в нея се нуждаят от преосмисляне, трябва да отсеем зърната на 
истината от идеологическата плява. Но това не означава тя да бъде охулена 
тотално. Ние сме такива, каквито сме, и отричането на всичко, което се е 
просмукало в същността и гените ни, е равносилно на духовна инквизиция над 
нацията. Илюзия е, че без него ще станем по-големи и по-добри европейци. 
Така само можем да продадем на безценица собствената си идентичност, без 
да получим в замяна повече почит, доверие и европейска принадлежност. 
 (14) Промяна в международната политика с бързото навлизане на 
модерни и свръхтехнологични комуникации, когато всичко, което се случва и 
на което трябва да се реагира ще бъде в режим on-line. 
 Това е една изключително сериозна тема, защото динамиката на 
събитията е на път да промени тотално самите понятия за външна политика и 
дипломация. Пространството се стеснява, а времето се ускорява неимоверно, 
което изисква изключително бързи реакции, нараства ролята на отделните 
политически личности. Механизмите на демокрацията са твърде тромави, 
процедурите — доста сложни, а ситуацията се мени понякога стремглаво. 
Затова силно нараства ролята на вярно разработената стратегия, на ясно 
определените приоритети, които да ръководят държавниците в сложните 
ситуации, да са техни ориентири и ограничители. Успоредно с това става 
изключително приоритетна потребността от политическа визия и политически 
характер на тези държавници да могат да поемат отговорност, да не губят 
присъствие на духа, да действат разумно и отговорно тогава и ако събитията 
вземат неочакван ход и възникнат нови обстоятелства. 
 На кръстопът стои професията на дипломáта. Изобщо не е тайна, че 
ефективността на големите дипломатически представителства в чуждите 
столици намалява. В интернет пространството и в света на планетарните 
комуникации дипломатите зад граница се оказват изправени пред двойния риск 
както да не са информирани (качествено) повече от своите колеги и политиците 
в собствената си държава, така и да се окажат същевременно твърде 
изолирани от процесите в нея, при което да отслабне връзката с реалната 
ситуация в родината им, а заедно с това и с нейните приоритети и интереси в 
момента. В новата комуникационна среда дипломацията, ако иска да бъде 
достатъчно ефективна, трябва да търси ново лице, в което рутина, паркетни 
навици, натруфени маниери, отчасти лежерно поведение и патината на старата 
професия са принудени да отстъпят на доста различна, с компресирана 
енергия и напрежение динамика, в която събирането на информацията 
отстъпва на нейното анализиране, наблюдаването на процесите дава път на 
тяхното прогнозиране. 
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 Очертаните тенденции в международните отношения показват и доказват 
колко сложна и рискова е външната среда, за да мислим, че външната политика 
се прави лесно, по линията на най-малкото съпротивление или по посока на 
геополитическия вятър. Затова е нужно точно да се дефинират възможните 
параметри на нашето поведение. А това изисква мобилизация на експертния 
ресурс за дебат по цялостната политика на България на международната сцена 
— външна политика, отбранителна политика и политика на сигурност, още 
повече в сегашното драматично и изпълнено с рискове и предизвикателства 
време. Време, възраждащо много стари стереотипи на политическия реализъм, 
но и време, пораждащо много нови възможности. Да, светът е обща лодка, в 
която всички трябва да гребат в една посока и всеки един е в състояние да 
обърне тази лодка с неразумни действия. 
 Светът се намира в ключов период на развитието си, когато се решава по 
какъв път ще тръгне: 
 (1) по сравнително стабилен път на устойчиво развитие, в който дори 
да има рискове и предизвикателства, те ще могат да бъдат в някаква степен 
управляеми и под контрол, нашата политика към предизвикателствата и 
рисковете ще бъде проактивна (proactive), а планирането на действията ни ще 
се осъществява със сравнително висока степен на вероятност (поне 60—70 %); 
или 
 (2) по много по-рискови сценарии и ще преминава от една криза през 
друга към трета, като управлението и контролът ще бъдат почти условни, 
политиката към предизвикателства и рисковете ще бъде реактивна (reactive) 
планирането на действията — с ниска степен на вероятност (не повече от 10—
15 %), при която всъщност ще се разчита повече на случайностите. 
 Ще напомня само, че през 1987 г. Световната комисия по околна среда и 
развитие, ръководена от Гру Харлем Брундтланд (Gro Harlem Brundtland), даде 
следното определение в доклада „Нашето общо бъдеще": „Устойчивото 
развитие е такова развитие, което позволява да се задоволяват потребностите 
на настоящето поколение, без това да накърнява възможността на бъдещите 
поколения да задволяват своите съответни нужди”534. При втория сценарий ние 
ще се задоволяваме не да обръщаме хода на негативните процеси, а да 
забавяме тяхното развитие. Ако например пропуснем шанса да намерим 
алтернативни заместители на нефта като стратегическа енергийна суровина, то 
единственото, което остава е да се мъчим да удължим от 50—70 на 100—
110 годините на изчерпване на нефта.  
 Както пише Ал Гор: „Време е да променим начина, по който живеем 
заедно на тази планета”535.  
 Ненапразно говорих за предишната цивилизация („Атлантида”). Може би 
причини за бедите, сполетели тази „атлантическа” цивилизация, се крият в 
разпадането на ценностите и пренебрегването на природните закони. 
„Лемурийската мистика учела, че моралният закон не само е неотделимо 
обвързан с космическия закон, но и че тези два закона са всъщност едно и 
също. И тъй като цялата енергия е взаимно свързана — или по-скоро не е нищо 
повече от различни прояви на една-единствена енергия — добрите или лошите 
хора генерират съответните обратни въздействия в обществото и природата. 
Това бил фундаменталният принцип, пренебрегнат от жителите на Атлантида 
при изграждането на империята им. Но истината, скрита в тяхната метафизика, 
се стоварила върху самите тях при окончателния катаклизъм, който погубил 
транснационалното им предприятие, потопил столицата им в океана. 
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Бронзовата ера, в която те доминирали в продължение на 1800 години, 
приключила, както подчертава Платон, „само за един ден и една нощ”536. 
Именно за да бъдат наказани обитатели на Атлантида за техните прегрешения 
и високомерие, започнали „невъобразимо силни земетръси и наводнения и 
само за едно страшно денонощие островът Атлантида бил погълнат от морето 
и изчезнал”537. По този трагичен начин „отскоро могъщата, бляскава и тънеща в 
охолство и корупция столица, заедно с повечето от изпадналите в паника нейни 
обитатели, потънала на дъното на океана, над който властвала от дълги 
столетия — същия океан, от който получила името си”538. 
 Франк Джоузеф заключава: „Като биологичен вид, ние някога сме се 
издигнали до висотите на цивилизованото си величие, след което обаче сме 
съгрешили пред същите тези сили, които са подпомагали нашия възход, и с 
това сме предизвикали съдбата да ни накаже с всеобща гибел и опустошения, 
които едва не изтрили цялата човешка цивилизация от лицето на Земята. 
Атлантида ни очаква в мрачните океански дълбини, при това вече най-малко от 
тридесет и две столетия. [...] Очевидно нищо не може да излекува хората от 
тяхната болезнена склонност към самоунищожение, от суетното им желание да 
се самоутвърждават чрез материалното. Природата може дълго време да пона-
ся дори най-големите злоупотреби с нея. Тя предоставя щедри възможности на 
нарушителите да коригират поведението си. Ала тези възможности не са 
безгранични и когато най-после тя реши да накаже грешниците, наказанието й 
ще бъде безмилостно, безвъзвратно и съкрушително. В цялата човешка 
история няма по-добър пример за подобно възмездие от Атлантида. Ако хората 
проумеят ужасяващото значение на този върховен урок, може би ще осъзнаят, 
че не могат безнаказано да ограбват природата. [...] Светът днес бързо се 
приближава към един момент от своето развитие, който удивително напомня за 
последните дни на Атлантида. В общи линии нашите цивилизации си приличат, 
тъй като хората и от едната, и от другата са затънали в безразборните оргии на 
вулгарния материализъм, обществата им се раздират отвътре от страхове, 
престъпления и упадък. Отделната личност изглежда безпомощна. „Докъде ще 
ни доведе всичко това?", питат се хората. Ако искат да намерят отговора, нека 
си спомнят за Атлантида”539. 
 Да, ние също, като част от човечеството, трябва да се запитаме: „Докъде 
ще ни доведе всичко това?”. Защото предишната атлантическа цивилизация 
загина, тъй като бе наказана от Боговете (а всъщност се самонаказа) за начина, 
по който живее, за отношението си към ценностите, за липсата на 
стратегически приоритети, за неуважението към Другия, особено ако той е и по-
слаб, ако мисли различно, вярва различно, действа различно. 
 България вече е част от сегашната атлантическа цивилизация. За 
жалост, тази цивилизация в главното, в същественото, в най-важното и най-
нужното, повтаря грешките, прегрешенията и греховете на предходната 
атлантическа цивилизация. Къде е гаранцията, че няма да бъде повторена и 
горчивата й участ?  
 Всяко свое външнополитическо решение, всяко свое автоматически 
дадено съгласие, нашият елит обосновава с необходимостта страната ни да 
бъде последователен и надежден партньор. Но моето убеждение и моята 
позиция, отстоявани вече толкова години, са, че истинският партньор не е този, 
който винаги и във всичко се съгласява, който си мисли, че липсата на 
собствено, национално отговорно мнение е единствено правилната позиция на 
държавата ни. Истинският партньор е този, който поставя стратегическите 
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приоритети на общността на преден план, който задава жизнено важни за тази 
общност въпроси, който прави максималното, за да не се откъсне общността от 
целите, интересите и стремежите на човешката цивилизация. 
 В днешно време политикът наистина е голям толкова, колкото големи са 
неговите принципи, колкото голяма е способността му да отстоява 
националните интереси. Това, че ние сме балканска държава не означава, че 
нашето мислене, нашата визия трябва да бъдат ограничени, местни, локални. 
Трябва да се надигаме на пръсти и да се стремим да видим какво има зад 
хоризонта. И така да помагаме на нашата общност да се подготви за идните 
рискове и предизвикателства. Само ако не бъде изненадана от тях, ако намери 
сили и смелост, морал и мъдрост да им даде верен отговор, сегашната, 
втората атлантическа цивилизация ще избегне участта на своята 
предшественица, първата атлантическа цивилизация. 
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ШЕСТА ГЛАВА 
Обхват на Националната и Международната сигурност 

 
 

Ние търсим различно нещо дори и тук, горе — вие и аз. 
Именно аз търся повече сигурност, затова дойдох при 
Заратустра. Тъкмо той е все още най-яката крепост, 
твърдина и воля. 
— днес, когато всичко се клати, когато цялата земя се 
тресе. А пък вие, като виждам с какви очи ме гледате, 
почти ми се струва, че вие търсите повече 
несигурност: 
— повече страхотии, повече опасности, повече 
земетръси. Иска ви се едва ли не, поне на мене тъй се 
струва, простете ми, ако си внушавам това, о, вие, 
възвишени люде, 
— иска ви се най-коварният, най-опасният живот, 
който на мене внушава най-много страх — живот на 
диви зверове, — искат ви се диви гори, пещери, 
стръмни планини и коварни усои. 

Фридрих Ницше 

 
 След анализирането на петте нива на сигурността, може да бъде изяснен 
обхватът (сферата) на Националната и Международната сигурност по 
следния начин: 
✓ Първите три нива на сигурността — съответно на индивида, на групата 

от индивиди и на държавата — определят Националната сигурност. 
Или по-точно, те обхващат с висока степен на пълнота и яснота обектите, 
които изучава Националната сигурност. 

✓ Последните три нива на сигурността — на държавата, на общността от 
държави и на света — определят Международната сигурност. Или по-
точно, те обхващат с висока степен на пълнота и яснота обектите, които 
изучава Международната сигурност. 

 Както се вижда, сигурността на държавата е сечението на Националната 
и Международната сигурност. Димитър Йончев пише: „Петте равнища на 
сигурност биват комбинирани от специалистите в две комбинации [т.е. 
национална сигурност и международна сигурност — Н.Сл.]”540. Отново той би 
бил напълно прав, ако вместо „от специалистите” бе написал „от Николай 
Слатински”. 
 Този подход за дефиниране на приложните полета на националната и 
международната сигурност има редица достойнства и предимства.  
 Предложената от мен Схема на нивата на сигурността например отчита 
важността за националната сигурност на сигурността на различните групи от 
индивиди. Освен това Схемата е в съгласие със засилването на човешкото 
измерение на сигурността като елемент на националната сигурност. Тя 
отразява възгледа, че държавите са основни, но вече не единствени àктори 
(actors) в пространството на сигурността както на националната (затова няма 
знак на равенство между държавна и национална сигурност), така и на 
международната сцена. В нея се отдава дължимото на институционалната 
архитектура за международна сигурност, на сложната плетеница от 
организации и коалиции, включително се приема частичната логичност на 
тезата на Доналд Ръмсфелд (Donald Rumsfeld, той е най-младият и най-
възрастният министър на отбраната на САЩ, съответно в периодите 1975—
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1977 г. и 2001—2006 г.), че не Коалицията определя Мисията, а Мисията 
определя Коалицията. Схемата отчита и глобалните процеси, превърнали 
света наистина в обща лодка и придали наднационален и трансграничен 
характер на много нови и качествено различни заплахи за сигурността, така че 
опазването на общата сигурност става все по-основен и жизненоважен 
приоритет за всички. Това е допълнителен аргумент да се счита, че 
предложената от мен Схема за Петте нива на сигурността много добре 
онагледява и очертава различните равнища на сигурността, а така също и 
основния обхват на Националната и Международната сигурност. 
 В либералната трактовка държавата обезпечава колективния интерес, в 
т.ч. и сигурността, а индивидът — частния интерес. Има немалко логика в 
становището на Татяна Алексеева, че съотношението „сигурност на 
държавата—международна сигурност” е изоморфно и възпроизвежда в същата 
трактовка, но на по-високо равнище, съотношението „сигурност на 
индивида/сигурност на държавата”, т.е. държавата е в качеството на индивида, 
обезпечаващ „частните” интереси, а международната общност обезпечава 
колективния интерес на всички представители на земната цивилизация541. 
 Международната сигурност може да се определи като сигурност на 
Системата за международни отношения или International Relations System. 
Националната сигурност може да се определи като сигурност на Системата за 
във-държавни или вътрешно-държавни, във-национални или вътрешно-
национални отношения, или чрез гъвкавостта на английския език — 
Intranational Relations System. 
 Нарастващата взаимозависимост в глобалните, континенталните, 
регионалните и националните процеси размива границите между различните 
нива на сигурността. Проблеми, присъщи за Системата за национална 
сигурност, придобиват аспекти, характерни доскоро за Системата за 
международна сигурност и/или обратно. Границата между националната и 
международната сигурност постепенно става все по-пропусклива и през нея се 
процеждат, просмукват, а нерядко и връхлитат рискове и предизвикателства в 
едната или другата посока. Държавата изпитва все повече и повече трудности 
да води адекватна и ефективна политика за сигурност в рамките на своята 
територия, защото е подложена на сериозни въздействия отвън. Но и 
международната среда за сигурност се поддава на въздействия, които 
произтичат от отделни държави и се оказват трудни за управление и контрол. 
 Науката за сигурността — такава, каквато бе изложена тук, продължава 
да бъде базирана върху разбирането за критичната, жизненоважна роля на 
държавата в обезпечаването на националната сигурност и за най-ефективното, 
отговарящо на националните интереси участие на страната в международната 
сигурност. Или както пишат Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде: „Ние не 
казваме, че сигурността се свързва само с държавата, въпреки че е много 
вярно твърдението, че държавата е идеалният àктор (actor) за сигурност, нито 
че сигурността е на разположение еднакво за общодържавни и други 
обществени действия. Сигурността е зона на конкуриращи се àктори, но е 
изпълнена с предубеждения, където държавата като цяло е все още 
привилегирована като àктор, на който исторически са предоставени права [за 
изпълнение] за задачи, касаещи, сигурността и който има най-адекватна 
структура за целта. Това обяснение признава разликата между 
държавоцентричния подход и сферата, доминирана от държавата”542. 
 Естествено е да си даваме сметка, че тази роля на държавата ще 
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еволюира. Но в близките десетилетия вярното и правилното планиране на 
политиката за сигурност ще бъде свързано със създаването на условия, при 
които системата за национална сигурност ще продължи да съществува така, че 
държавата да бъде главният фактор за обезпечаване на сигурността на 
обществото и отделния човек, както и главният фактор за постигането не само 
на формално, но колкото се може по-пълноценно и пълноправно членство в ЕС 
и НАТО, и за поведение на страната ни на международната сцена, което да има 
приносен характер в обръщането на света към най-сериозните 
предизвикателства пред човечеството. 
 В този анализ водеща беше мисълта, че размиването на границите 
между структурите за вътрешна и външна сигурност обективно не би могло да 
следва динамиката, с която се развиват процесите в света и се променя 
парадигмата за глобалната сигурност. Държавата (с нейната система за 
национална сигурност) е устойчива структура и нейното разрушаване, без да са 
изградени нови институции за защита и укрепване на сигурността, без да са 
намерени и проверени на практика механизмите за тяхната координация, 
управление и контрол, би могло да доведе твърде бързо до опасни, 
непоправими щети — и за държавата, и за нейната сигурност. 
 Това, че цялата система за национална сигурност е създадена и 
продължава да съществува така, че държавата е главният фактор за 
обезпечаване на сигурността на обществото и отделния човек, може да 
създава проблеми, да затруднява сътрудничеството ни с нашите партньори и 
съюзници. Факт е, че системата за национална сигурност още е така 
структурирана, че дели предизвикателствата и търсенето на отговори за тях на 
външни и вътрешни. Армията се грижи за противодействие на външни заплахи 
и участва в борбата с тероризма зад граница, а полицията се грижи за 
противодействие срещу вътрешни заплахи и се бори с тероризма вътре в 
страната. 
 Разбира се, поради проспаните по време на Прeхода години — години, 
изпълнени с лутане и вътрешнополитическа конфронтация, укрепването на 
държавността и модернизирането на страната ни са още в самото начало на 
своя демократичен път. Определени обществени отношения извървяха 
немалка еволюция, старата система отдавна е разградена, макар че главните 
печеливши от нея се оказаха наследниците на нейните архитекти (заемали и 
заемащи през последните години ключови позиции в държавата — премиер, 
главен прокурор, директор на Българската национална телевизия, министри, 
депутати, посланици, представители на България в международните 
организации). Но в областта на националната сигурност в нейните основни 
приложни полета — концептуално, нормативно, ресурсно, кадрово, планиращо, 
контролиращо и т.н., направеното в градивен план е още твърде малко. Ние 
виждаме преди всичко напасване и приспособяване на стари структури и 
практики  върху националните и интеграционните приоритети или механични 
промени в резултат на които и разделянето (при което 3 = 1 + 1), и сливането 
(при което 1 + 1 = 1) остават твърде далеч от синергетичния ефект (когато 
1 + 1 = 3) и по никакъв начин не постигат ефекта на засилената конструктивна 
конкуренция и целевата професионална специализация (1 = 1 + 1). А това от 
своя страна води до периоди на пълна парализа на трансформираните 
структури; до изхвърляне на можещи кадри за сметка на далеч по-слабо 
квалифицирани партийно или лобистки промотирани хора; до хиляди разбити 
или разтърсени човешки съдби. 
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 Тук е „закодирана” и причината за ниското и неефективно ниво на 
гражданския контрол в системата за национална сигурност. А то е ниско не 
толкова заради управляващите, колкото заради управлението, защото липсва 
модерна, устремена към бъдещето, европейска по форма и национална по 
съдържание политика, която да бъде контролирана.  
 В този смисъл нашата система за национална сигурност се нуждае от 
подреждане, бих казал от преподреждане, от приемането на редица важни 
документи, от сериозен и задълбочен анализ на приоритетите на нейното 
развитие и финансиране, както и одит на дейността на влизащите и 
взаимодействащите с нея институции — одит не само финансов, но и на целите 
и задачите, на структурата, на управлението, та дори и на смисъла от тяхното 
съществуване в този си вид и при това си подчинение. 
 Първата стъпка обаче, която е задължително да бъде предприета (и над 
която, ако не с достатъчно качество, то поне с необходимо количество енергия 
към датата на приключването на тази книга, работи правителството на „ГЕРБ”) 
е приемането на нова Стратегия за национална сигурност. Именно 
Стратегия за национална сигурност, а не просто Стратегия за сигурност, 
както се предлагаше от едно от предходните правителства. Само така ще бъде 
ясно подчертано, че става дума за националите измерения на сигурността, за 
поне отчасти националния характер на документа, а не за някаква стерилна, 
абстрактна общология на сигурността. Правителствата на НДСВ—ДПС (2001—
2005) и БСП—НДСВ—ДПС (2005—2009) не успяха да се справят с тази задача, 
макар че по време и на двете бяха разработени проекти за Стратегия, а през 
2005 г. проектът дори беше обсъден от висшия съвещателен орган в системата 
за национална сигурност — Консултативния съвет за национална сигурност при 
президента.  
 Нито един разумен експерт не би се решил да твърди, че подобен 
документ не е нужен. Несъмнено за страната ни е и полезно, и правилно да 
разполага със съвременна стратегия за национална сигурност поради следните 
причини:  
 Първо, защото старата Концепция за национална сигурност от 1998 г. е с 
изтекъл „срок за годност” — в нея се казва, че тя „определя целите и задачите в 
периода на присъединяването на Република България към ефективна 
колективна система за евроатлантическа и европейска сигурност и с оглед на 
рисковите фактори, които заплашват по сегашния начин сигурността на 
страната”543.  
 Второ, защото бившите социалистически държави — членки на НАТО, 
до една имат аналогични стратегии.  
 Трето, защото сред експертите и професионалистите в сигурността вече 
близо 10 години съществува очакване най-сетне се приеме нова Стратегия. 
 Четвърто, защото — нека не звучи несериозно — ние, които 
преподаваме на студентите проблематиката на националната сигурност, ще 
изпитаме силно облекчение, когато България се сдобие с такава Стратегия, 
най-малкото, ако не за друго, защото ще можем да я ползваме като учебно 
пособие в лекциите си. 
 С други думи, в нормалните държави е нормално да има приета 
Стратегия за сигурност и наличието й също е някакъв белег за нормалността 
на държавата.  
 В същото време, важността на Стратегията не бива да се надценява! Тя 
сама по себе си не може да повиши равнищено на сигурност на държавата, 
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обществото и отделните граждани. Стратегията не би повишила пряко 
конкурентните предимства на страната. Така че към нея не трябва да има 
завишени очаквания. Всъщност никъде, освен в САЩ и отчасти в Русия, 
системата за сигурност не е изпитвала особена „тръпка” от приемането на 
Стратегия за национална сигурност. Документът като правило събира прах по 
бюрата на началници и служители в сигурността, рядко е цитиран, още по-
рядко — ползван по същество. Макар че има държави (Холандия544 в по-голяма 
степен, Великобритания545 донякъде), където с новите Стратегии за сигурност 
напоследък бе стимулиран научен, модерен, дори оспорван дебат върху 
сигурността като такава (security as such). 
 А у нас... Можем да не се съмняваме, че каквато и Стратегия за 
национална сигурност да разработи правителството, тя веднага ще бъде 
разкритикувана остро от опозицията и ще бъде направена на пух и прах в 
експертните среди. Защото българският опозиционер е убеден, че трябва да 
критикува всичко, което прави управлението и то да го критикува не принципно, 
а по принцип. И защото българският експерт е убеден, че всичко, в което той не 
е участвал лично, е като правило непрофесионално, негодно, непригодно и 
просто слабо. 
 Да не забравяме също така спецификите на т.нар. елит, който по принцип 
гледа на един подобен документ като на стратегия за своя (на елита) и външна 
(за Брюксел, Вашингтон) употреба, а не като на стратегия, която обществото да 
разпознае като отговаряща на националните му цели и приоритети. Ето защо 
всеки досегашен проект е всъщност стратегия за и на елита, а не Стратегия на 
и за Обществото. 
 Но по-малко важно, а може и главно, обаче, е друго — самата глобална, 
регионална и национална среда днес не е ползотворна и плодотворна по 
отношение на Стратегиите за сигурност. Ние живеем в свръхдинамично, 
нелинейно, трудно за прогнозиране време. Време, в което не работи 
конвенционалната логика. Време на сриване от криза в криза. Време на 
кръстопът — какъв отговор да дадем на най-сериозните предизвикателства? А 
в такова време документи тип „Стратегия” рискуват да станат неактуални преди 
тонерът по тях да е изсъхнал. Освен ако не се условим, че „стратегически” ще 
означава хоризонт от 3—5 години напред. Това са документи, присъщи на други 
периоди, периоди на линейна зависимост между причина и следствие: слаба 
причина — слаба последица, силна причина — силна последица. Докато сега 
най-слабата причина може да има най-големи последици. Средата сега е 
благодатна за „черни лебеди”, в духа на известната книга на Насим Талеб 
(Nassim Taleb)546. „Черен лебед” е събитие, което:  
 (1) се случва изключително рядко;  
 (2) случването му не следва от нормалната логика на процеса;  
 (3) ако се случи, ефектът от него е огромен. 
 Безспорно, всяка достатъчно добре подбрана група експерти у нас може 
да произведе приемлива и одобрима Стратегия за национална сигурност. След 
като експертите си свършат работата, обикновено настъпват бедите за 
съответния документ, защото с него се захващат политиците. Те се стремят да 
го „фризират” и „окастрят”, нерядко без да са го чели или най-често без да са 
вникнали в него. Особено важно е обаче дали мнозинството в парламента е 
готово да подкрепи европейска по форма и българска по съдържание 
Стратегия за национална сигурност, или ще отбие номера, предпочитайки 
компилативен текст от правилно, обтекаемо и абстрактно звучащи параграфи, 
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пунктове, абзаци и булети, който ще бъде незабавно разпознат от бюрократите, 
чиновниците и клерковете в Брюксел и Вашингтон, обаче ако не се прочете 
внимателно заглавието на документа, няма да се разбере за коя държава 
всъщност се отнася. 
 Най-важната си „протективна” функция Стратегията за национална 
сигурност може да осъществи, ако стане повод и причина за неидеологизиран, 
адекватен,  професионален и без заклинания разговор сред експертната 
общност за новите тенденции,  средата, рисковете и предизвикателствата, 
определящи рамката, в която се разполага държавата ни и нейната сигурност в 
днешно време и в близките няколко години. Аз така виждам скромния си принос 
— да посоча какво смятам за важно да се отчете в една модерна, адекватна и 
актуална Стратегия за национална сигурност. В тази връзка ето накратко някои 
тезиси, като ключове и репери, кодове и шифри при разработването на такава 
Стратегия, които ако бъдат отчетени, ще се подпиша с две ръце под нея, че 
това е Стратегията за национална сигурност, която бих желал да има България. 
 (1) Държавата (българската държава) не е вече само и единствено 
физическо пространство (територия), тя е и духовно пространство, далеч 
надхвърлящо нейните граници. Затова трябва да мислим не само за хората, 
живеещи вътре в тези граници, а за всички българи по света, които само на 
Запад са 1 милион. Едно след друго правителствата отказват да забележат 
този 1 милион българи и да се обърнат с лице към него. Макар че през 
последните години именно неговите пари, систематично превеждани в 
България в помощ на родителите и роднини, крепяха страната финансово и 
надвишаваха всички чуждестранни инвестиции. Чуждестранните инвеститори 
обаче не са състрадателни, мислят основно за печалбата, не се чувстват 
ангажирани към държавата и пренебрегват всякаква социална или екологична 
отговорност към обществото (вината за това е най-вече на властта, изоставила 
контролните си функции спрямо поетите от тези инвеститори ангажименти). 
 (2) Държавата ни е отворена система, през границите на която в двете 
посоки (отвътре навън и отвън навътре) се осъществяват различни преноси и 
потоци, трансфери и трафици. Ние не можем да мислим в понятията на 
обсадената крепост, да издигаме високи стени, зидове, огради, с които да 
пречим на тази процеси, а трябва да имаме визия, стратегия и политики за 
управляването им, или поне за минимизиране на щетите и за оптимизиране на 
ползите от тях. 
 (3) Сигурността трябва все повече да се схваща не като състояние и 
статукво, а като процес и динамика. Това значи, да говорим не с акцент върху 
„защита” и „оцеляване”, а с акцент върху „съхранение” и „развитие”, като 
например: 

(а) за нас е важно не само „оцеляването на българската нация”, но и 
нейното развитие; 

(б) за нас не е цел само „преодоляване на негативните демографски 
тенденции” — едно са „позитивни демографски тенденции”, които повишават 
раждаемостта и пълнят страната с доволни, здрави, румени хора, без значение 
от кой етнос, религия и култура са те, съвсем друго обаче са разработването и 
провеждането на такива и само такива демографски стратегия и политика, 
които се стремят да запазят българския характер на българската държава в 
европейското пространство. Да добавим и това, че за нас не е водещо само 
постигането на членството в ЕС и крепенето някак, донякъде, пряко сили и „над 
водата”. Трябва да се стремим, това е наш жизненоважен интерес, членството 
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в ЕС да е максимално ефективно, модернизиращо, пълноценно и пълноправно. 
 (4) Суверенитетът е ценност, за която трябва да се говори на всяка цена, 
и едва ли някой би дръзнал да го „отпише”, колкото и малко от него да ни е 
останало на практика. Но акцентът трябва да е на точното място — да се 
говори за споделяне на суверенитета като съзнателен избор на държавата. Без 
да се слага точката тук! Защото добре, съзнателно споделяме суверенитета си 
(т.е. отдаваме от него колкото е нужно), но това не е всичко! Трябва да можем 
да управляваме рисковете, които възникват при споделянето на суверенитета. 
Защото ако не управляваме тези рискове, дори най-съзнателно и най-
суверенно споделеният суверенитет може да донесе значителни вреди на 
страната и обществото ни. Споделянето на суверенитет не е еднократен акт 
или множество от еднократни актове, а е непрекъснат процес, който трябва да 
се наблюдава и контролира. 
 (5) Винаги досега, отчасти по инерция от минали години и минали 
схващания, говорим за ред — конституционен, обществен, вътрешен. 
Модерното разбиране обаче отдавна замества понятието „ред” със „сигурност”, 
например, по налагащата се формула:  

Вътрешна сигурност = Вътрешен ред + Гражданска сигурност. 
 (6) Стратегията за национална сигурност — с извинение за играта на 
думи — трябва да бъде преди всичко стратегия. Тя трябва да има вградена в 
себе си мисъл, която не просто дели пицата на сигурността, жалвайки се, че е 
постна, а се стреми да прави пицата най-напред по-голяма, а после да полага 
усилия за нейното делене. В никакъв случай новата Стратегия за национална 
сигурност не трябва да бъде поредната производна от досегашното късогледо 
и лишено от дългосрочност мислене на управляващите, което акцентира на 
днешното статукво, на разпределението и преразпределението на ресурсите. 
Тя трябва да бъде не дистрибутивна, а синергетична, т.е. визионерска, 
фокусирана върху създаването на добавена стойност и допълнителни ресурси, 
а едва след това да се съсредоточим върху тяхното разпределение и 
преразпределение. 
 (7) Продължавайки това мислене, Стратегията трябва да е целево 
ориентирана („ХХІ век”), а не ресурсно ориентирана („ХХ век”) — и като 
философия, и като технология. В частност, нека не бъркаме жизненоважните 
със съществените интереси. Жизненоважните интереси са от ранг, мащаб и 
калибър на Цели, т.е. такива интереси, които трябва да бъдат реализирани на 
всяка цена или поне с цената на максимални усилия, консолидация и 
сътрудничество в обществото. Бъдат ли „пробити” се губи смисълът на 
революционната трансформация, на радикалния реинженеринг на държавата, 
наречен Преход. Докато съществените интереси са много повече Средства за 
реализирането на жизненоважните интереси. 
 (8) Стратегията за национална сигурност не може да остави в „трета 
глуха” меките аспекти на сигурността (здравеопазване, образование, жизнен 
стандарт, околна среда) за сметка на твърдите (силови) аспекти. Езикът й 
трябва да бъде съвременен, надрастващ сиромахомилството на 
социалистическото мислене. По-вярното е например да се говори не за 
„повишаване на благосъстоянието”, а за качество на живота, за качество на 
човешкия потенциал, за устойчиво развитие и т.н. 
 (9) Народът, обществото ни, целокупната общност от български граждани 
не може постоянно да бъде възприемана само като обект на външни процеси и 
функция на външни въздействия. Трябва да се проникваме и от мислене, че 
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като народ, общество и целокупна общност от български граждани сме субект 
на вътрешни процеси и функция на вътрешни въздействия, които не са 
епизодични или периодични събития, а са процес, дълбоко ерозиращ нашата 
идентичност, нашата култура, културност, образованост и интелигентност. Да, 
наводнението е бедствие или поне беда, но много повече от беда и дори от 
бедствие са опростачването и опримитивяването на съзнанието на цели маси 
хора и на общественото съзнание като цяло, свръхпроизводството на двукраки 
същества, с атрофиращо сиво вещество, за които няма нищо ценно и които се 
сриват до приматно ниво, до битието и съзнанието на дегенерати. Това не е по-
маловажна част от гражданската сигурност в нейното социетално измерение. 
 (10) Новата Стратегия за национална сигурност ще бъде наистина нова, 
наистина стратегия, наистина национална и наистина за сигурност, ако е 
обърната към младото поколение и то открива в нея волята България да бъде 
подредена, нормална, достойна за уважение и нормален живот в нея държава. 
 В заключение, на базата на горния анализ, на моите схващания за 
целите и задачите в сигурността, и на разсъжденията за националната и 
международната сигурност и тяхното взаимно проникване, ще очертая 
10 водещи стратегически приоритета на българската външна политика и 
политика за сигурност и отбрана след реализирането на стратегическата цел 
— членството в ЕС (съзнавайки, че европеизацията не е еднократен акт, а 
продължителен и сложен процес, че тя е съзнателно усилие и на елита, но и на 
цялото общество). Ето сега и приоритетите: 
 (1) Качеството на живота — което ще означава, че социалната 
политика, екологията и устойчивото развитие трябва да бъдат първите точки в 
дневния ред на управлението на национално, областно и общинско ниво. 
 (2) Качеството на човешкия потенциал — което се постига най-вече с 
дългосрочна стратегия на инвестиции в човешкия капитал и преди всичко в 
здравеопазването, образованието и науката, във високите технологии. 
 (3) Пълноценното интегриране на България в ЕС — това засяга всички 
сфери на социалния, икономическия и културен живот, в т.ч. бизнес, транспорт, 
селско стопанство и гражданско общество. 
 (4) Младото поколение — става дума за реализацията на младите 
българи в ЕС, за насилието сред тях и за ценностите, които се възпитават у 
тях, за морала, дълга и патриотизма, за отговорността към България. 
 (5) Съхрани Българското — това означава опазване на българския 
характер на нашата държава и на нейната идентичност, съхраняване на 
паметниците ни, на нашето историческо и културно наследство. 
 (6) Българите в чужбина — тук се включват и тези на Запад, и тези на 
Изток, и тези на Север, и тези на Юг. България трябва да ги приобщава и 
реинтегрира, ако не тях лично, то техния талант, опит и умения, контакти, 
капитали и позиции. 
 (7) Реформите в системата за национална сигурност — те са 
необходими за да бъде тази система адекватна по отношение на новите 
предизвикателства и да даваме нашия национален принос за сигурността на 
ЕС и в региона. 
 (8) Енергийната сигурност — тя включва всички аспекти на нашия 
енергиен баланс (нефт, газ, АЕЦ, ток и енергия от възобновяеми източници), 
постигането поне на частичен енергиен суверенитет. 
 (9) Издигането на ролята на България в региона — именно тук, на 
Балканите и в Черноморския басейн, е реалното значение на България като 
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значим фактор в международните отношения. 
 (10) Достойното участие на България на световната сцена — това 
участие трябва да бъде осъществено чрез разумно и отговорно поведение на 
древна като история и европейска като самочувствие държава, съизмеримо с 
нашите възможности и отговарящо на нашите национални интереси. 
 Този списък от стратегически приоритети не претендира да е пълен. Той 
само показва, че ако до влизането ни в НАТО нашият стратегически хоризонт 
бе близък и се измерваше с 2004 г., а после до влизането ни в ЕС сакралната 
дата, максималният обхват на „стратегическото” ни мислене, бе 2007 г., сега 
вече, виждайки, че само формалното членство в НАТО и ЕС не стига, а то 
трябва освен това да стане наистина пълно и пълноценно, ние сме длъжни и 
дори обречени да се повдигнем на пръсти, да виждаме отвъд тези близки 
линии на хоризонта, да гледаме поне с 10—15 години напред.  
 Вече на няколко пъти подчертавах, че Държавата всъщност е нещо 
просто и ясно — механизъм за производство на сигурност, система с прости и 
ясни правила и инструмент за спазването на тази правила.  За да се случат 
нещата, България, трябва да се модернизира, европеизира и демократизира. 
Това не може да се постигне по метода на пробите и грешките, с импровизации 
и волунтаризъм. 
 В днешното време на стратегически предизвикателства и в утрешния ден 
на стратегически рискове, управлението на държавата ни може да се оприличи 
на стрелба със завързани очи по движеща се мишена. И за да не се превръща 
това управление в игра на сляпа баба с живота, здравето, собствеността, 
надеждите и амбициите на българския народ, най-напред трябва да се свали 
поне превръзката от очите на управляващите.  
 Този парадигмален  в истинския смисъл на понятието императив веднага 
извиква като първа и остра необходимост разработването на една друга, 
изкючително важна и нужна стратегия — Стратегия за национално развитие. 
Ако имаше такава стратегия, тогава и стратегията за национална сигурност 
щеше логично да се впише в нея. Щяхме да знаем за каква Държава България 
се борим. Щяхме да знаем също така и каква национална система за сигурност 
и отбрана ни е необходима като неин стратегически важен, структурен, 
интегративен и синергетичен елемент. 
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СЕДМА ГЛАВА 

За съвременните тенденции в науката за сигурността 
 
 

Краят на света като завършване на едно вътрешно 
необходимо развитие — това е залезът на боговете, 
това означава всъщност теорията на ентропията 
като последна, като нерелигиозна форма на мита. 

Освалд Шпенглер 

 
 Науката за сигурността е една от най-бързо развиващите се съвременни 
науки. Тя разширява не само своето проблемно поле, но и започва да прилага 
подходи и идеи от различни други науки — както естествени (математика, 
физика, химия и др.), така и обществени (политология, социология, психология 
и др.).  
 Прекрасна илюстрация за това са научните търсения например на Иля 
Пригожин. Неговите изследвания в областта на неравновесната 
термодинамика и статистическата механика на необратимите процеси и 
разработената теория на дисипативните структури му донесоха световно 
признание, в т.ч. и Нобелова награда по химия за 1977 г. 
 В същото време, както и по-горе отбелязах, днес вече е трудно да си 
представим изучаването на човешките общества без прилагането в тях на 
разработките на Иля Пригожин, а значи — без понятията ентропия, атрактор, 
дисипация, самоорганизация, неравновесие, неустойчивост, нелинейност и 
други547. Разбира се, пресичането на естествените и обществените науки и 
техният взаимен обмен на идеи, модели, подходи и не на последно място — 
термини, не се изчерпва, разбира се, само с името на Иля Пригожин. Да се 
твърди това, би било несправедливо най-малкото към забележителния „баща” 
на фракталите Беноа Маанделброт (Benoît Mandelbrot).  
 Извършването на детайлен анализ на взаимодействията и взаимните 
припокривания и преливания на естествените и обществените науки е едно 
изключително интересно, но сложно предизвикателство, което излиза далеч 
извън рамките на моите скромни изследователски амбиции към днешна дата. 

На този етап само ще изтъкна две важни съображения: 
 Първо, нарастващата сложност на света, в който живеем вече и повече 
не може да бъде изучавана без привличането на широк спектър от различни 
науки. В огромна степен традиционните подходи са се изчерпали, те са 
достигнали границата, ръба, предела на използваемостта и продуктивността на 
присъщия само на тях категориален и методически апарат. Да се смята, че и 
нататък ще бъде възможно всеки научен работник да „копае” своето парцелче в 
съответната наука, оставайки ограден от нейните межди и синори, без най-
малкото да надзърта зад тях, е вече илюзия, на която не вярват дори 
блажените верующи от фабриката за дипломи, научни степени и звания, която 
у нас работи с пълна мощ и нерядко обратнопропорционално на реалните 
достижения в непрекъснато притисканата и пренебрегвана от държавата 
българска наука. 
 Второ, естествените и обществените науки много често използват едни 
и същи категории и понятия (например, само за илюстрация — време, 
пространство, система, енергия, сложност, адаптивност, стабилност, 
хомеостаза, напрежение, сила), което никак не е странно, защото в края на 
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краищата и двата тези клона на научното познание изследват един и същи свят 
— нашия, само, че едните (естествените науки) описват този свят с формули, а 
другите (обществените науки) — с думи. Но светът е един — той е 
обиталището на човешкия род и на всяка друга жива и нежива материя. И се 
оказва толкова крехък, толкова уязвим, с толкова и изключително сериозни и 
трудно управляеми рискове. 
 
 Казаното току-що ми служи за преход към съвременните тенденции и 
еволюцията на една от най-важните релации в съвременната наука за 
сигурността — релацията (връзката) „Безопасност—Сигурност—Риск”. 
 Само за 20—25 години малко преди и след края на Студената война (не 
на последно място и поради събитията от 11 септември 2001 г.) ние станахме 
свидетели на двуетапна забележителна еволюция в разбирането за 
сигурността. Нещо повече, макар че говорим за еволюция, всъщност по-скоро 
би могло да се твърди, че за този кратък период в изучаването на сигурността 
протекоха забележителни процеси, които се характеризират като две 
последователни смени на парадигмата, т.е. имат измеренията (най-малкото в 
известна степен) на научни революции в духа на изследванията на Томас Кун 
(Thomas Kuhn, 1922—1996). 
 Томас Кун разглежда развитието на науката не като плавен, а като 
скокообразен процес, който може да бъде схематично описан така:  
 „Стара парадигма” (господство на нормалната, традиционната наука) → 
„Криза на старата парадигма” (сблъсък на подходите, нормите и категориите 
на старата и новата парадигми) → „Смяна на парадигмата” (научна революция 
по Томас Кун) → „Нова парадигма” (господство на екстраординарната, 
революционната наука).  
 Научната революция по Кун, се изразява именно в смяна на 
парадигмата548. 
 Следва да се поясни, че като говори за ключовата роля на парадигмите, 
под това понятие Томас Кун разбира „Някои общоприети примери от 
фактическата практика на научните изследвания — примери, които включват 
закона, теорията и тяхното практическо приложение и необходимо оборудване, 
— всичко това в своята съвъкупност ни дава моделите, от които възникват 
конкретните традиции на научното изследване”549. 
 Казано накратко, за определен период науката се развива в рамките на 
старата парадигма. На един етап обаче, старите методи на изследването и 
използваните до този момент понятия вече не могат да описват 
удовлетворително протичащите процеси. Според Томас Кун това означава, че 
са възникнали аномалии, които не могат да бъдат обяснени в рамките на 
съществуващата парадигма и „нормалната наука излиза от пътя през цялото 
време”. Когато това се стане, т.е. „когато специалистът не може повече да 
избягва аномалиите, разрушаващи научната практика”, се слага началото на 
„нетрадиционните изследвания, които в края на краищата довеждат целия 
отрасъл на науката към нова система от предписания (commitments), към нова 
база за практиката на научните изследвания”550. При този скокообразен, 
качествен преход (революция) от една научна парадигма към друга, естествено 
е, че в известен период подходите, нормите и категориите на старата и новата 
парадигма влизат в конфликт — това е етапът на кризата; на сблъсъка между 
адептите на старата и привържениците на новата парадигма; на промяната на 
схващанията, която понякога е мъчителна. Този конфликт е още по-сложен, 
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защото става дума не за установяването на някакъв набор от нови правила и 
нов символен език (т.е. норми и понятия, засягащи отражението на ставащото), 
а за промени, които засягат пряко мирогледа, ценностите, етическата оптика, 
отговорите на предизвикателствата, логиката на нашите реакции, мотивите на 
поведението ни. 
 
 И така, нека, както казах по-горе, да маркирам еволюцията на релацията 
(връзката) „Безопасност—Сигурност—Риск”.   
 По отношение на сигурността и преди всичко в опазването на държавата 
(аналогично и на корпорацията) и отстояването на нейните интереси, 
стабилност и нормално и ефективно функциониране, също може да се говори 
за ТРИ ВЪЛНИ (без да се правят аналогии със знаменитата теория на Алвин 
Тофлър за трите цивилизационни вълни551). 
 
 ПЪРВАТА ВЪЛНА бе тази на БЕЗОПАСНОСТТА. 
 Този период може да се определи условно като „наследен” от Студената 
война и продължаващ приблизително до 1994 г., когато САЩ излязоха от 
стратегическото си лутане из вакуума, настъпил след падането на Берлинската 
стена (вакуум, осцилиращ от геополитическа полиархия до геополитическа 
анархия и породил много кризи, конфликти, нестабилност и несигурност, в т.ч. 
на Балканите) и поеха по пътя на укрепването на силно еднополюсния модел, 
превръщайки организациите, които се намират под техен контрол в 
инструменти на поддържането на този модел (например НАТО — ненапразно 
тогава бе взето решението за разширяването на НАТО „на Изток”) и 
минимизирайки в същото време ролята на организациите, в които те трудно 
можеха да прокарват и налагат своите решения (например ООН). 
 Когато говоря за тази Вълна на Безопасността, ще подчертая, че при нея 
безопасността бе разбирана, включително буквално, като „без-опасност”. Това 
не беше само въпрос на лингвистика, а и начин на мислене, начин на действие 
и противодействие, начин на изграждане и начин на определяне на 
приоритетите на системата за безопасност. 
 Ставаше дума за статика, т.е. за СЪСТОЯНИЕ, за стремеж към 
обезпечаване, по възможност, на АБСОЛЮТНА (ПЪЛНА) СИГУРНОСТ. Всяка 
заплаха, всяка опасност изискваше мобилизация на силите и ресурсите и се 
смяташе за нещо крайно нежелано, способно да извади системата от 
равновесие, затова към него се подхождаше с цялата налична сила, за да се 
запази СТАТИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА СИСТЕМАТА. 
 С други думи, всички усилия на системата (държавата, фирмата) бяха 
насочени към ЗАЩИТА НА БЕЗОПАСНОСТТА. 
 Така че нека да го подчертая още веднъж: 

✓ Безопасността е състояние. 
✓ Безопасността се защитава. 
✓ Целта е постигане на абсолютна (пълна) сигурност. 
✓ Стратегията е РЕСУРСНО ОРИЕНТИРАНА, т.е. базира се на 

наличните ресурси и затова се стреми максимално да ги умножи. 
 
 ВТОРАТА ВЪЛНА бе тази на СИГУРНОСТТА. 
 Отново условно, може да се каже, че този период бе твърде кратък — от 
1994 г. до 11 септември 2001 г., когато след варварските терористични актове в 
САЩ светът се оказа в качествено нова ситуация. Тогава тероризмът бе 
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определен като стратегическо предизвикателство към сигурността на света, 
или най-малкото на Западната цивилизация и в частност — преди всичко на 
САЩ. 
 При тази Втора вълна на Сигурността, е изключително важно да се 
изтъкне, че Сигурността тук е разбирана като много повече от „без-опасност”. И 
това, дори в още по-голяма степен, не беше само въпрос на лингвистика, а и 
начин на мислене, начин на действие и противодействие, начин на изграждане 
и начин на определяне на приоритетите на системата за сигурност. 
 Ставаше дума вече за ХИБРИДНО СЪЧЕТАВАНЕ на статика, т.е. на 
СЪСТОЯНИЕ и на ПРОЦЕС, за стремеж към гарантиране на определено ниво 
на сигурност, т.е. на ОТНОСИТЕЛНА (ПРИЕМЛИВА) СИГУРНОСТ. Извършваше 
се анализ и оценка на заплахите и опасностите, като някои от тях се приемат 
като неизбежно съществуващи, а по други се работи, разработват се стратегии, 
мобилизират се ресурси, насочени към поставянето им под максимално 
възможен контрол, така че да се гарантира приемливо ниво на сигурност и да 
се запази ДИНАМИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА СИСТЕМАТА. 
 С други думи, всички усилия на системата (държавата, фирмата) бяха 
насочени към ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА. 
 Така че нека да го подчертая още веднъж: 

✓ Сигурността е хибридно съчетаване на състояние и процес. 
✓ Сигурността се гарантира. 
✓ Целта е постигане на относителна (приемлива) сигурност. 
✓ Стратегията е РЕСУРСНО ОРИЕНТИРАНА, т.е. базира се на 

наличните ресурси и затова се стреми те да бъдат изградени на 
принципа на разумната достатъчност. 

 
 ТРЕТАТА ВЪЛНА е тази на РИСКА. 
 Периодът на тази вълна, започнал, условно казано, след 
11 септември 2001 г., продължава до ден днешен, има всички основания да се 
предполага, че още дълго ние ще се намираме под нейното въздействие. 
Следователно в един момент вероятно така ще свикнем с нея, тя ще стане 
другото име на нашето ново „естествено състояние”, ще се превърне в нашите, 
взаимодействащи си на принципа на обратната връзка Битие и Съзнание, че 
предишните две вълни ще ни се струват само кратки, останали далеч в 
близкото минало прелюдии. 
 При тази вълна рискът се разбира като въздействие на несигурността 
върху целите на системата (държавата, корпорацията), т.е. това са възможни, с 
голяма степен на неопределеност събития или процеси, които могат да 
въздействат върху визията, мисията, стратегията и ресурсите на системата. 
Очевидно е, и то в максимална степен, че това също не е само въпрос на 
лингвистика, а е качествено различен начин на мислене, качествено различен 
начин на действие и противодействие, качествено различен начин на 
изграждане и на определяне на приоритетите на системата за сигурност. 
 Става дума за процес, в който е въвлечена системата, при това за 
процес със сложна динамика, подчинен на определена логика и разпознаваем и 
подлежащ на осмисляне само чрез висока степен на абстракция. Процес, който 
трябва да се управлява и, тръгвайки от целите на системата, да се формират 
пулове от ресурси, способности и хора, чрез които да се постига приемливо 
ниво на МИНИМИЗИРАНИ РИСКОВЕ. В зависимост от характера, честотата на 
проявяване и възможните щети, които може да причини, спрямо риска се 
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следват основно четири базисни подхода — той се приема, избягва, споделя 
(прехвърля, трансферира, хеджира) или се ограничава. 
 С други думи, всички усилия на системата (държавата, фирмата) вече се 
насочват към УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. 
 Така че нека да го подчертая още веднъж: 

✓ Общуването с риска е процес. 
✓ Рискът се управлява (приема, избягва, споделя, ограничава). 
✓ Целта е постигане на минимизирани рискове. 
✓ Стратегията е ЦЕЛЕВО ОРИЕНТИРАНА, т.е. базира се на целите, 

които системата се стреми да постигне. 
 
 Следва да поясня още нещо. Тъй като акцентът се премества от 
Безопасността през Сигурността към Риска, все повече в мениджмънта на 
компаниите се говори не за защита на сигурността (като се подразбира — 
защита на безопасността) и не за гарантиране на сигурността, а за 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. 
 Съдейки по новите стратегии за национална сигурност на Холандия, 
Великобритания (както вече подчертах) и отчасти на САЩ552, подобна нова 
стратегическа логика се залага не само за корпорациите, но и за държавите. На 
преден план излиза не гарантирането на сигурността, а идентификацията, 
анализът, оценката, въздействието и мониторинга на рисковете, т.е. 
УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА, което съответно премества и акцента от охраната 
от заплахи, през превенцията на опасности към ранното сигнализиране на 
рискове. 
 А без да влизам в по-нататъшни теоретични дискусии и дисекции, за 
пълнота на изложението ще подчертая, че ако при защитата на безопасността 
говорим за АБСОЛЮТНА СИГУРНОСТ, а при гарантирането на сигурността — 
за ОТНОСИТЕЛНА СИГУРНОСТ, то при управлението на риска вече говорим за 
ТРАНСФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ.  

Накратко ще поясня какво означават тези три вида сигурност. 
 Сигурността, както ще бъде показано в други мои разработки, може да се 
разглежда като мяра за устойчивостта на равновесното положение на една 
система (ако се разглежда равновесното положение като статическа точка — 
точков хомеостазен атрактор); или като мяра за устойчивостта на 
динамическата траектория на системата (ако се разглежда една предварително 
определена траектория във времето и пространство — траекторен хомеостазен 
атрактор). 
 За да илюстрирам първия случай, достатъчно е да се вземе за пример 
махалото, което се колебае около срединното, най-ниско положение. Тогава за 
сигурност може да се говори, ако при всяко въздействие, което се стреми да я 
отклони от равновесното положение, системата запазва способността си да се 
завърне в него или поне да се движи с минимални колебания около него. 
 За да илюстрирам втория случай, достатъчно е да се вземе като пример 
една траектория на движение, която системата (например една космическа 
ракета) следва. Тогава за сигурност може да се говори, ако при всяко 
въздействие, което се стреми да я отклони от нейната траектория, системата 
запазва способността си да се завърне към нея или поне да се движи с 
минимални колебания от нея.  
 На това място, говорейки за въздействията и реакциите на тях, се налага 
да уточня, че за изясняването на всички системни и структури подходи, 
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приоритети и проблеми, свързани с управлението на сигурността е необходимо 
винаги да бъдат определяни и анализирани няколко изключително съществени 
неща: 
 Първо, на кого трябва да бъде гарантирана сигурността и защо трябва да 
бъде гарантирана сигурността (например ако  става въпрос за обществото, 
общността и/или индивида — кои сме ние, а кои са другите; какво опазваме — 
суверенитет, обществен ред, идентичност и т.н.). 
 Второ, от кого се защитаваме и от какво се защитаваме (например 
държави, организирани престъпни мрежи, различни бедствия, аварии, 
катастрофи и т.н.);  
 Трето, кой определя заплахите и как определя заплахите (например 
властовите институции, но и не само те; с какви приоритети, по какви методи и 
с какви процедури);  
 Четвърто, кои са най-ефективните агенти за въздействие и кои са най- 
ефективните мерки за въздействие (чрез кои институции и по какъв начин). 
 Следователно управлението на сигурността включва: 

✓ идентификация на обекта на сигурността; 
✓ идентификация на субекта на заплахата; 
✓ идентификация на агента, управляващ сигурността; 
✓ идентификация на отговора на заплахата553. 

 След направените дотук уточнения може вече да се каже, че една 
система е в състояние на сигурност, когато:  
 а) няма (или могат да бъдат пренебрегнати) такива въздействия, които 
могат да я извадят от нейното равновесно положение; 
 б) са възможни въздействия, които, ако развият своя потенциал, биха 
могли да извадят системата от равновесното й положение, но тя притежава 
ресурси, с които може да предотврати възникването им или да неутрализира 
реализацията на този техен потенциал и така да остане необезпокоявана в 
своето равновесно положение. 
 в) възникват въздействия, чиято (ескалираща) мощ е в състояние да 
извади системата от равновесното й положение и да предизвика изключително 
сериозни последици за сигурността на тази система, но системата разполага с 
ресурси и е способна да извърши такива структурни трансформации, с които да 
управлява и неутрализира тези въздействия, така че да запази равновесното си 
положение. 
 В случай а) се подразбира, че не съществуват никакви въздействия 
върху системата, или ако съществуват, от гледна точка на нейната сигурност  
те са незначителни като моментна стойност и като тенденция за развитие във 
времето. Подобна сигурност, може да се нарече условно „абсолютна” 
(„идеална”), защото до голяма степен тя е гарантирана без прякото участие на 
системата, а е повече резултат от стеклите се обстоятелства.  
 В случай б) се говори за въздействия, носещи в себе си потенциал за 
значително нарастване, но системата е в състояние да блокира това развитие 
или да го държи под контрол, така че критичната точка, след която тя напуска 
равновесното положение, да не бъде достигната. Подобна сигурност може да 
се нарече условно „относителна”. 
 В случай в) въздействията са над критичната точка за системата, но тя 
извършва такива структурни трансформации, с които усилва потенциала си и 
съумява да ги неутрализира и управлява успешно. Такава сигурност може да се 
нарeче условно „трансформационна”.  
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 Тъй като все по-често в нашето динамично и изпълнено с 
предизвикателства и рискове време на преден план ще излиза 
трансформационната сигурност, тя може да бъде определена като такова 
динамично и променящо се във времето и пространството ниво на сигурност, 
при което ако възникнат сериозни въздействия върху сигурността на системата, 
тя разполага с ресурси и е способна да извърши такива структурни 
трансформации, с които да управлява и минимизира тези въздействия без те 
да се отразят в неприемлива степен на целите на системата. 
 Една държава може да постигне подобна трансформация, като: 

● предприема извънредни усилия, нетипични за нейното нормално 
функциониране, например превъоръжаване на армията, нарастване на военния 
бюджет; минаване на икономиката на военни релси; обща мобилизация; 
извънредно законодателство; патриотична агитация. 
 ● сключва двустранни договори с други държави (и в ущърб дори, ако се 
налага, на собствения си суверенитет и независимост); 
 ● встъпва в съюз, алианс, коалиция или система за сигурност; 
 ● доброволно влиза във федерация с (става част от) друга страна. 
 
 В този свят на нови рискове, които имат по-голяма степен на вероятност 
да се реализират или могат да нанесат по-голям ущърб, ако се реализират, 
става все по-важно, все по-жизненоважно да се изработи дългосрочно, разумно 
и съизмеримо с възможностите на страната ни, поведение. Проектирането и 
програмирането на такова поведение може да стане на базата на сценарийното 
планиране и в съгласие с достиженията на съвременната наука за управление 
на сигурността (а не без тази наука и дори в разрез с нея). 
 За изработването на вярно дългосрочно поведение за България, е 
необходимо да се изгради представа (т.е да се прогнозира) как ще изглежда 
светът утре. Екстраполацията на развиващите се процеси, отчитането на 
евентуални събития тип „черен лебед”, както и прилагането на съвременни 
методи за сценарийно планиране биха ни дали различни възможни 
алтернативни модела на утрешния свят. 
 Като илюстрация ще представя тук два такива модела, които имат, 
според мен, висока степен на вероятност за реализиране: 
 1. „US”-world — задълбочаване на силно еднополюсния модел и 
съхраняване на американското доминиране (лидерство, господство).  
 При този модел всяка държава ще бъде изправена пред дилемата да 
сътрудничи или да е опонент на САЩ. Основните конфликти ще се породят от 
съпротивата срещу този модел и ще бъдат на най-различна основа — 
етнически, религиозни, политически, икономически, демографски, социални, 
екологични и др. Всеки проблем ще бъде пречупван през призмата на 
безпрецедентния глобален статут на САЩ. Ще има множество групи, 
несъгласни с този модел и те ще се обединяват и консолидират в своеобразен 
алианс на недоволните и губещите от еднополюсния модел, а САЩ ще бъдат 
за тях огромен дразнител и в същото време основание за тяхното сплотяване. 
Това ще прави САЩ особено уязвими. Но и всеки, който е близък сателит на 
САЩ е неизбежно застрашен да се окаже обект на възмездие. България, ако 
съхрани сегашната проамериканска ориентация на външната си политика, ще 
навлезе във време и пространство на уязвимост. 
 Характерът на съпротивата срещу доминирането на САЩ ще се проявява 
чрез асиметричните насилия, разпространяващи се по мрежовите структури, 
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чиито различни нива, гнезда и резервоари ще се преплитат. В такъв свят на 
разпространяване, припокриване,  и мутация на мрежови структури (те са 
практически неизтребими), тероризмът ще бъде ежедневие, а борбата с него 
много трудна. В тази борба първа жертва ще се окажат много от 
демократичните свободи. Ще живеем в нестабилност и непредсказуемост. На 
насилието ще се отговаря с насилие. Ожесточението ще нараства и ще се 
търси безпощадно изкореняване на терора, което ще ражда още терор. 
 2. „EU”-world — постепенно осъществяване на преход към един 
многополюсен свят, където САЩ ще са само първи сред равни. 
 Това е „EU”-world, защото Европейският съюз дава добър пример как 
големи държави впрягат своите ресурси, воля, разум и мощ в плуралистична, 
солидарна структура, за да се изгради общество, което се бори задружно за 
просперитет на всеки отделен член чрез просперитет на общността, което 
решава споровете си по мирен начин. Кавичките тук са още по-важни, защото 
става дума за метафора. 
 В този различен свят САЩ ще желаят или ще бъдат принудени да 
съучастват в съвместни колективни усилия, да ангажират своето превъзходство 
за работа в името на общото благо. Те ще действат заедно с развитите страни, 
ще спомагат за решаване на реалните проблеми на човечеството, ще се 
опитват да атакуват не толкова и не само проявите на тероризъм, колкото 
причините за тях. Така ще се създадат условия по-ясно и по-зримо да бъдат 
идентифицирани реалните конфликти. Ресурсите няма да се влагат само в 
армии и части за специални операции, а и в модернизация на изоставащите 
общества, на които ще се предлагат (но за доброволен избор от тях) различни 
стратегии за догонващо развитие (това донякъде ще облекчи и демографските 
проблеми — модернизацията е най-мощното ефективното средство). 
Опонентите на САЩ, на Запада, на развитите държави ще бъдат лишени в 
значителна степен от основания да фокусират своя гняв срещу САЩ и да 
опаковат разрушителните си действия с антиамериканизъм; ще се окажат без 
оправдание за насилието си, а фактът, че се полагат усилия за лекуване на 
реалните язви на света ще отнеме на недоволните от наличието на тези язви 
немалко мотиви за съпротива и така ще ги затрудни в намирането на масова 
подкрепа, в рекрутирането на още и още недоволни, с които те да попълват 
своите редици. 
 Независимо от идеализираното му описание, този втори свят — „EU”-
world, съдържа в себе си конструктивни елементи с напълно постижима 
практическа реализация. Той би могъл да се осъществи, като САЩ — отчасти 
доброволно, отчасти принудително, под натиска на събитията — възприемат 
подхода на колективните действия. В такъв свят по-трудно ще възникне база за 
сплотяване на недоволните, по-сложно ще се изплитат мрежови структури на 
насилието, защото ще отсъства основният дразнител — „имперското поведение 
на САЩ”, който да обединява всевъзможните гнезда, ядра и ядки от радикали и 
екстремисти. Тяхното консолидиране ще се натъква на прегради, ще намалеят 
стимулите и енергията им за обединяване и взаимна подкрепа — различните 
региони имат различни проблеми; различните прослойки имат различни 
проблеми; различните идеологии имат различни проблеми. И при това 
проблемите не се оставят да се възпаляват, а се атакуват, най-малкото показва 
се воля за решаването им. 
 Разбира се небето над света няма да е безоблачно. На редица места ще 
възникват гроздове на ярост и клетки на съпротива. Но те ще са атомизирани, 
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много по-малки и по-уязвими, лидерите им ще могат по-леко да бъдат 
идентифицирани и елиминирани, актовете ще бъдат изолирани, по-лесно 
предотвратими. С тия общности ще може да се води борба — леговище след 
леговище; терористичните групи ще бъдат бити — една по една; изтръгвани 
като кътни зъби — един след друг, докато остане беззъбото чене на тероризма, 
на всичко онова деструктивно, озлобено, навъсено и нахъсено, което заедно 
със себе си иска да завлече към дъното и човешката цивилизация.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За някои много важни теми, неразгледани  

с нужното внимание в тази книга 
 
 

Сигурността е като кислорода — не я 
забелязваш, докато не започнеш да я губиш. 
Ала тогава вече ти не можеш да мислиш за 
нищо друго на света, освен за нея. 

Джоузеф С. Най 
 

 Схемата на Петте нива на сигурността ми позволи да систематизирам и 
подредя своите теоретични и практически познания в науката за сигурността, 
внесе така необходимата за всяко научно занимание логика, подсказа ми 
чудесни идеи за обмисляне и обсъждане. Благодарение на нея аз можех вече 
да обхвана различни, на пръв поглед като че ли слабосвързани, подобласти на 
знанието за сигурността. Както се вижда и от настоящата книга, благодарение 
на тази Схема стана възможно да се спра на широк кръг въпроси — за 
различията по осите „Равенство” и „Свобода” между Европа и САЩ вътре в 
Западната (Християнската) цивилизация и за цивилизационните различия 
между Западните (индивидуалистични) и Източните (колективистични) 
общества; за съвременните тенденции по отношение на ролята на Държавата 
като производител на сигурност; за предизвикателствата, пред които се 
изправя една Система за национална сигурност, при интегрирането си в 
Система за колективна сигурност и за глобалните тенденции за развитие в 
Системата на международните отношения. 
 Тук обаче искам изрично да  подчертая, че останаха незасегнати четири 
изключително важни и актуални теми и се чувствам длъжен да отделя по 
мъничко място за всяка от тях, защото иначе бих смятал тази книга за 
незавършена. 
 Първата тема е за това колко трудно е в наше време да се прави 
наука в България и колко рисковано е някой в страната ни да се посвещава на 
науката. 
 Само като се осъзнае българската реалност, която задушава науката, 
изтласква я по периферията на общественото внимание и я превръща в твърде 
неблагодарно занимание, в маргинална професия — крайно непрестижна в 
морален аспект и абсолютно неизгодна в материален (финансов) план, — може 
да се разбере защо нивото на българската наука е толкова незадоволително, 
включително в областта на националната и международната сигурност. 
 Преподавателите и научните работници в тази толкова важна и 
жизненонеобходима сфера на знанието са поставени в условия на непрекъснат 
физически и психичен стрес, те трябва да препускат от университет на 
университет, за да „вържат” някак двата края, не разполагат с нормални 
условия за научна дейност, мнозина от тях нямат нито пари, нито време, нито 
стимул да следят огромната като заглавия и обем must read литература, която 
се разпространява в интернет или излиза у нас в превод от английски и 
понякога от френски език. 
 Заедно с това, ние сме свидетели или дори преки участници в един 
буквално развихрил се процес на свръхпроизводство на доктори и доктори на 
науките, на доценти и професори. Фабриката за дипломи работи с пълна мощ и 
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с нарастваща скорост. Критериите се занижават, качеството на разработките 
спада, създава се усещането, че да се напише докторска дисертация или 
хабилитационен труд е нещо елементарно, както казваше един руски филмов 
герой: „Ловкость рук и никакого мошенства!”XLIX. 
 Знаейки от собствен опит цената и тежестта на научната работа, аз 
винаги съм се възмущавал от определени типажи сръчни и пробивни хора в 
науката, които съм класифицирал в няколко типа. Ето накратко техните 
названия и характеристики: 
 Тип 1 — „Великият комбинатор” 
 Това са хора а-ла Остап БендерL. Те като правило не се задоволяват 
само с това да бъдат „малки” доктори и доценти, а водят битката докрай — 
докато не станат „големи” доктори и професори. 
 Най-важните техни качества са неизчерпаема енергия, хъс, пробивност, 
изобретателност. Те си съставят план за действие и го следват неотклонно. В 
стратегията им непременно влиза вярната ориентация през кой научен Съвет и 
през коя Комисия на ВАКLI могат да минат. Съставят си списък на членовете на 
съответните Съвет и Комисия (които ще гласуват после за тях) и започват да 
действат; особено силни са, ако разполагат с властови ресурс в някое учебно 
заведение, например ако са ръководители на програми или катедри, да не 
говорим пък за декани. Тогава любезно предлагат лекции на хонорар, половин 
или пълен щат на ключови фигури от така съставените списъци. По този начин 
се създават зависимости, които сработват гарантирано по-късно — при 
гласуването на съответната научно-образователна или научна степен. 
 Това е само един пример как се постига съкровената цел. Практиката ме 
е изумила колко и какви невероятни способи да „пробие” има даден „Остап 
Бендер” в науката! И неговият успех рядко е свързан с качеството на научния 
му труд. Дори по-скоро има обратнопропорционална зависимост между 
комбинативността и пробивността на човека и стойността на научните му 
резултати. 
 Тип 2 — „Великият компилатор” 
 Това са относително добре (и относително интелигентно) маскирани 
компилатори или много по-безсъвестно откровени плагиати. Те използват 
различни тактики и похвати, за да „напишат” нужните научни работи. 
 Винаги ми е било най-необяснимо как тези хора спят спокойно — не ги ли 
боли съвестта? Та нали някога моите прекрасни професори Георгий 
Домбровский, Леонид Шишкин и научният ръководител на кандидатската ми 
дисертацияLII професор Иван Тарапов ме бяха учили, че да се присвои даже 
една дума, даже една мисъл на друг автор е най-голям научен грях и 
омерзително плагиатство. 
 Не по-малко необяснимо е, че — дали защото вече посветилите се на 
науката четат доста по-малко, отколкото е нужно, дали тъй като научната 
литература днес е общодостъпна (а не както някога, когато редица 
изключително важни монографии на видни западни автори бяха отпечатвани в 
крайно ограничен тираж и се предоставяха само на избрани „свои” научни 

 
XLIX „Ловкост на ръцете и никакво мошеничество!” (рус.). 
L „Великият комбинатор”, герой на романите „Дванадесетте стола” („Двенадцать стульев”, 
1928 г.) и „Златният телец” („Золотой телëнок”, 1931 г.) на Иля Илф (Илья́ Ильф, псевдоним на 
Иехи́ел-Лейб Фа́йнзильберг, 1897—1937) и Евгений Петров (псевдоним на Евгений Катаев, 
1903—1942). 
LI Висша атестационна комисия. 
LII „Някои вискознопластически течения на намагнитващи се среди” (1986). 
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работници), дали заради интернет морето от информация — като че ли стана 
норма да се компилират и просто присвояват чужди мисли, възгледи и изводи. 
Достатъчно е да сложиш една препратка към книгата на съответния автор и 
сякаш си си измил ръцете. Кой ли ще ти проверява какво си цитирал и какво — 
присвоил! 
 Тип 3 — „Big Boss” 
 Това са персони, които имат реална власт — министри, заместник-
министри, началници на кабинети, директори на дирекции, председатели на 
агенции, ръководители на служби и т.н. Използвайки своите позиции, те de facto 
си подаряват званието „доктор” (и „доктор на науките” — по-рядко, но с 
тенденция към непрекъснато нарастване). За тях няколко букви пред името — 
това е като брошка, като огърлица, като нагръден знак за украшение. Правят го 
от суета, за да си придадат тежест, а нерядко — поради глезотия и 
задоволяване на неустоим, парвенюшки каприз. 
 На тях никой не смее да им откаже, защото университетите са много 
зависими от властта, каквото и да се говори за автономия. Всъщност това си е 
една чиста проба корупционна практика. 
 Тип 4 — „Big Money” 
 Това са хората с много пари, но най-често с малко интелект. Те не си 
играят да пишат дисертации. Просто си плащат на някои закъсали финансово 
научни шерпи да им ги напишат. Съответно си плащат после и на други 
закъсали финансово или просто достатъчно разумни и съгласни на компромиси 
хора да им изготвят „правилни” рецензии и да прокарат дисертациите през 
съответния Съвет и съответната Комисия. 
 За мен тази практика, тази — ще кажа направо — мания, при подобен тип 
хора (странното е, че те вече съвсем не са малко) е избиване на комплекси 
и/или изпиране на биографии. 
 Втората тема е за противоречивата и изпълнена с провали и 
заблуди т.нар. „Глобална война с тероризма” (Global War On Terrorism, 
GWOT), по-конкретно за слабостите на българската външна политика, която 
именно по отношение на „войната с тероризма” допусна да се възродят стари 
синдроми, стремежи и чинопочитания — да бъдем отново най-верният сателит, 
най-послушният партньор, най-съгласният по-малък Брат. 
 По тези въпроси съм писал много и често, в т.ч. в научни 
публикации554,555 и книги556,557. Ето защо в тази монография ще кажа само 
следното. Пълната подкрепа за стратегията на САЩ по отношение на Ирак и за 
присъединяването на България към Коалицията на желаещите бе нагледна 
илюстрация как дори в държава с претенции да бъде демократична, 
политическият елит може да води непрозрачна, задкулисна политика, без да се 
опитва да убеди обществото в необходимостта от такава политика и в това 
дали тя съответства на националните интереси.  
 Подобно поведение е свързано с превърналото се в манталитет 
традиционно разбиране на българския елит, че светът си остава все същият и 
неизменен, точно както е описан още от великия древногръцки историк и баща 
на политическия реализъм Тукидид (около 455 г. пр.Хр.—около 400г. пр.Хр.), 
т.е. свят, при който „онези, които са по-силни, постигат онова, което е 
възможно, а слабите отстъпват"558; свят, където правото безусловно е на 
страната на силния и висша стратегическа мъдрост на слабия (за каквато те 
смятат държавата ни) е хитро и ловко да се присъедини на страната на силния 
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и да се нареди до него на софрата при празничния пир след удържаната 
победа. 
 В продължение на пет години бях непосредствен свидетел на 
еволюцията (или революцията?!) в отношението на президента Георги 
Първанов към войната в Ирак. Признавам, че въпреки работата си като негов 
секретар по националната сигурност, не можах да си изясня всички 
вътрешнополитически и може би най-вече външнополитически причини, довели 
президента до това „завъртане” в неговата позиция на 180 градуса — от „Аз не 
приемам тази война!” до превръщането му в един от последните и най-
последователни защитници на българското военно присъствие в Ирак. 
 Същите думи могат да бъдат адресирани към политическия ни елит и в 
частност към президента Първанов по отношение на военните операции на 
САЩ и НАТО в Афганистан. Там българските военни изпълняват широк спектър 
от задачи (включително и бойни) и се намират буквално в окото на тайфуна и в 
кратера на вулкана, досами мелницата за насилие и близо до конвейера от 
безцелни рискове, където политическият ни елит ги е пратил с неясна 
стратегия и неясни цели в неясно начинание, което рано или късно може да се 
окаже безсмислена геополитическа авантюра, а може би и геостратегически 
провал. 
 За мен това е особено чувствителна тема, защото знам много неща по 
въпроса от непросредствения мой „допир” с реалността на Афганистан, когато 
бях аспирант в СССР в периода 1982—1986 г. Виждал съм как докарват 
ковчези и съм чувал какъв душераздирателен плач, вой, писък и крясък 
надават майките, сестрите и съпругите на младежите, лежащи — според 
уверенията на военните — в тези пломбирани ковчези. 
 Сериозните анализи на водещи специалисти по въпросите на 
международната сигурност, исляма, тероризма, бившия Съветски съюз, 
Югозападна Азия, наркотиците и т.н. говорят какво означава да изпратиш 
войски в Афганистан — в територия, където тегне проклятие над всеки 
окупатор, над всеки изпълнител на интернационален дълг и над всеки 
демократизатор. Там талибаните нерядко организират нападения, включително 
в самата столица Кабул, за да унижават войските на НАТО и личната 
охранителна гвардия на т.нар. „Кмет на Кабул”, т.е. на афганистанския 

президент Хамид Карзай (Ḥāmid Karzay, президент на Афганистан от 2004 г.); за 
да дискредитират целия смисъл на американските и натовски операции; за да 
покажат, че в Афганистан има какво ли не друго — има безумен ръст на 
засетите с опиумен мак площи, както и на добивите и печалбите от тях; има 
безнаказана корупция, безпрецедентна контрабанда, безспирно насилие, — но 
няма сигурност, няма стабилност, няма демокрация, няма защита на човешките 
права, няма държава. 
 Ето защо в Афганистан България участва в една стратегически сбъркана 
мисия. А тя е сбъркана, защото липсват не само ясни, а изобщо някакви 
критерии кога тази мисия ще се смята за приключена поне относително 
успешно! И това допълнително придава обреченост на мисията. Абсолютно 
необяснимо е за здравия разум защо НАТО, един мощен съюз, изграждан над 
60 години, залага цялото си бъдеще и смисъла на своето съществуване в тази 
обречена мисия.  
 Нека да си дадем сметка, че дори при толкова оспорваната от 
глобалното обществено мнение война срещу Ирак имаше определени 
критерии, според които да може да се твърди, че е постигнат успех:  
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• сравнително демократичен Ирак (управляема, включително силово, 
демокрация); 

• прозападно или проамериканско правителство; 

• сили за сигурност, частично контролиращи реда и законността; 

• хлабава, дори имитирана федерация; 

• започнала бавно да се възстановява от войната икономика; 

• засилен добив на нефт. 
 В Афганистан никога не е имало държавност за по-дълъг период, липсват 
инстинкти за обединяване и в скоро време там не може да се създаде 
нормално функционираща държава, предвид наличието на множество 
племена, задоволяващи се да контролират своите земи и преминаващите през 
тези земи пътища и кервани (за разлика от Ирак, където Саддам с твърда ръка 
бе изградил работеща и всеобхватно контролираща целия личен и обществен 
живот държава). 
 И накрая, ако в Ирак можеше най-малкото да се очаква някакво 
осребряване на нашето участие, то в Афганистан за такова нещо и дума не 
може да става, ние калкулираме и ще продължим да калкулираме само загуби. 
 Толкова за българското участие в недостатъчно добре дефинирани и 
повърхностно обосновани „мисии зад граница”. Нека сега поставя борбата с 
тероризма в по-широк контекст и да подскажа защо тя е предизвикателство за 
демократичните държави. А тази борба е наистина много сериозно 
предизвикателство, защото не само обединява демократичните държави и им 
дава политически мотиви за укрепване на техния съюз, но и едновременно с 
това поражда проблеми, които могат да разединят и разделят демократичния 
свят.  
 Най-напред за това, което обединява демократичните държави (или най-
малкото може да се смята, че е налице относителен консенсус помежду им): 
 (1) Тероризмът не признава граници, религии, култури, цивилизации.  
 (2) Никакъв терористичен акт не може да се оправдава и обяснява с 
каквито и да било идеи и съображения от политически, философски и 
идеологически, расов, етнически и религиозен или от друг характер.  
 (3) Необходимо е още повече да се укрепва водещата роля на ООН в 
борбата с тероризма.  
 (4) Все по-остра е необходимостта от реформи и трансформация на 
другите съществуващи структури — НАТО, ЕС, ОССЕ — и на регионалните 
организации, както и от засилване на сътрудничеството между тях.  
 (5) Нужно е всички държави — членки на ООН, да се присъединят към 
съществуващите международно-правни инструменти за борба с тероризма и да 
бъде изготвена всеобхватна конвенция срещу международния тероризъм.  
 (6) При противодействието на тероризма всяка страна има правото и 
призванието да се защитава, дори ако се налага да го прави сама и дори ако се 
налага да действа превантивно и даже изпреварващо. Рамката обаче е 
стриктното съблюдаване на Устава на ООН.  
 (7) Държави, които дават убежище на терористи или спонсорират 
тероризъм, трябва да бъдат най-строго наказвани, включително чрез санкции, 
наложени им от Съвета за сигурност на ООН. 
 (8) Необходими са саниращи мерки и строг контрол над провалилите се и 
провалящите се държави. 
 (9) Не можем да се ограничаваме с борба срещу последствията от 
тероризма, а трябва да се атакуват коренните причини на тероризма, тласкащи 
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хората към насилие — бедност, изостаналост, експлоатация, репресивен 
режим, разпаднала се държавност, слабо образование и здравеопазване, 
влошена околна среда, престъпност и несигурност. 
 (10) Въпреки че постигнатото по Целите на хилядолетието за развитие 
досега е крайно недостатъчно, те трябва да бъдат реализирани до 2015 г.LIII 
  (11) Необходими са много по-интензивни усилия за пресичане на 
финансовите корени на тероризма и в борбата срещу преплитането и 
симбиозата на тероризма и организираната престъпност. 
 (12) Все по-съществена става ролята на образованието, във всички 
аспекти и особено в сферата на културата и религията, в ограмотяването, в 
прекратяването на образователни практики в редица държави, където децата 
се учат да мразят различните от тях. 
 (13) Развитите общества трябва да полагат много повече усилия за 
интегриране на имигрантите и за повдигане на техния материален, обществен и 
психологически статус. 
 А ето къде е възможно разминаване в гледищата, оценките и позициите 
между демократичните държави. Следва примерен списък с идеи, които не се 
възприемат навсякъде еднакво убедено и категорично. 
 (1) Тероризмът с комплексно, многостранно явление. Всъщност има не 
тероризъм, а тероризми, различни тероризми. Всеки  тероризъм трябва да се 
разбира в неговия уникален културен, етичен, религиозен, социален, 
исторически, политически контекст.  
 (2) Спорен е комплексът от проблеми „Война с тероризма” vs. „Борба с 
тероризма”, тъй като терминът „Война” предполага и прилага Law of War, 
законите на Войната, а терминът „Борба” — законите на Мира, Law of Peace. 
Същностният въпрос е дали тероризмът е война или е престъпна дейност. 
През отговора на този въпрос преминава разделителната линия между 
вижданията за тероризма и за средствата на борбата с него в САЩ и Европа. 
Според САЩ това е война с тероризма („а на война — като на война”) и тя 
трябва да се води с армия и специални части. Според Европа това е борба с 
тероризма, при която на тероризма трябва да се противодейства с полиция и 
специални служби. 
 (3) Спорно е също така твърдението, че единствени авторитарните, 
тоталитарните и репресивните режими раждат тероризъм, а демокрацията и 
развитието са противоотрова срещу тероризъм. Тероризмът е вътрешен 
проблем за демократични държави като Испания и Великобритания. 
 (4) Спорни моменти има и в тезата, че Демокрацията и Сигурността са 
неразривно свързани; че не може да се гарантира едната за сметка на другата; 
че укрепването на едната укрепва другата и обратното. 
 (5) Остри дискусии има по въпроса дали да се преговаря с терористи. 
 Факт е, че държавите, отказали да преговарят с терористите в Ирак, най-
често получаваха в замяна обезглавени тела на сънародниците си. Факт е и, че 
държави, които явно или тайно влизаха в преговори с терористите, нерядко 

 
LIII На 8 септември 2000 г. в Ню Йорк всичките 191 страни — членки на ООН, приеха т.нар. 
„Декларация на хилядолетието” и поеха ангажимент да постигнат до 2015 г. следните осем 
цели: 1. Изкореняване на бедността и недохранването; 2. Подобряване на основното и 
средното образование; 3. Насърчаване равенството между половете и овластяване на жените; 
4. Намаляване на детската смъртност; 5. Подобряване здравословното състояние на майките; 
6. Борба с разпространението на ХИВ/СПИН, малария и други болести; 7. Осигуряване на 
устойчива околна среда; 8.  Разработване на глобално партньорство за развитие (за повече 
подробности вж.: http://www.mfa.government.bg/bg/pages/view/30). 
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успяваха да спасят своите сънародници. Това е изключително деликатен 
въпрос с уклончив отговор (не политически декларативен, а в скритата си, 
дълбока същност!). В смисъл, че дали да се преговаря с терористи зависи от 
обстоятелствата, например от пленените хора (ами ако са деца?); от 
възможността да се спечели време; и че да се водят преговори, невинаги 
означава да се тръгва на безпринципни отстъпки. 
 (6) Болезнен въпрос е и този за „ползата” от тероризма. Тероризмът е 
много сериозен проблем, но това е така и защото той се използва за постигане 
на политически цели и, образно казано, той „си струва”, възнаграждава се 
щедро — ние виждаме и в нашия регион как брутални терористи се превръщат 
в политици, с които Западът разговаря, преговаря и се договаря. Подобни 
случаи са фактическо послание към други подобни „борци” — използвайте 
тероризма, постигайте политическите си цели и после ще ви признаят (защото 
ще влязат в сила свършените факти), ще решават с вас регионалните 
проблеми! 
 (7) Каквото и да си говорим за тероризма, винаги остава открит един 
въпрос — за разликата, за границата между тероризма и съпротивата. При 
отхвърляне на разрушителното насилие няма яснота какво да правят онези, 
които са изчерпили всички средства за мирен изход, за мирно постигане на 
техните стремежи, идеали, политически цели? Това наистина е много тежък 
проблем къде минава различието между терористи и борци за свобода, между 
терористи и бойци от съпротивата, въстаници, партизани? Може ли да се 
поставя знак на равенство между едните и другите?  
 Спорно е, но когато се опитваме да си изясним какво е тероризъм, не 
трябва ли, акцентът при употребата на насилие да се поставя не на това 
„Какво се прави?”, а „Защо се прави?”. Когато насилието се прилага за 
постигането на Свобода (от робство, от чуждо управление или от налагане на 
чужда култура, идеология, идентичност), то тогава имаме не Терористи, а 
Борци за Свобода. Докато ако насилието се прилага за да се създава хаос, да 
се разрушава нормалният ход на нещата, да се налага своята воля, своята 
култура, идеология и идентичност над другите, тогава това е тероризъм. 
Тънката разделителна черта тук минава през пълната, категорична 
неприемливост да се разрушават — съзнателно! — животът, здравето и 
собствеността на невинни хора (вж. по-рано разсъжденията за религиозните и 
философски принципи на богомилите). 
 (8) Дали тероризмът е спонтанно възникнал феномен или е отговор на 
обективни процеси? А целите и средствата на тероризма — какви са? Не 
действат ли и терористите по пазарните методи — с търсенето на най-голяма и 
бърза печалба, със застраховане и хеджиране на рисковете, с акции от бъдещи 
сделки, с игра на повишение и понижение? Не е ли тероризмът едно перверзно 
проявление на властващата култура на насилието, порнографията, 
разпадането на ценности (любов, морал, семейство, вярност, дълг, 
отговорност, солидарност, състрадание и съпричастност), на личния егоизъм и 
интерес, на разкъсването на социалните връзки и на използването на хаоса за 
постигането на максимална добавъчна стойност и субективна изгода? При 
такава „култура” задръжките падат, все по-лесно е да отнемаш и убиваш. 
 Тероризмът е средство, тактика и инструмент. Той е бизнес, чийто 
продукт, произвеждана и търгувана стока, е насилието, а средата, в която се 
постига най-висок дивидент от него, е атмосферата на страх.  
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 (9) Още сме далече от разбирането на дълбочинната психология на 
тероризма, от намирането на поне донякъде приемливи обяснения защо хората 
прибягват до суицидни действия; до такава саможертва; защо преминават 
разумната черта и се просмукват с насилие; какви са тия форми на наркотично 
пристрастяване към подобни действия? 
 (10) Тепърва предстои да се изясни ролята (а и смисълът) в борбата с 
тероризма на Международния наказателен съд и неговата юрисдикция. 
 (11) Липсва единен кодекс на поведение, който да регулира нашето 
сътрудничество в борбата с тероризма с недемократичните страни. 
 (12) Необходимо е преосмисляне, а не отрицание, на национализма. 
Трябва да си изясним какво означава „Демократичен национализъм”, как да 
бъдеш националист, в т.ч. и краен, без да ти бъдат предявявани обвинения, че 
си терорист. 
 (13) Когато търсим съгласие по обща дефиниция за тероризма, нека да 
си даваме сметка доколко тя обхваща „държавния тероризъм”. 
 (14) Много сериозни дебати се водят по въпроса дали войната на САЩ в 
Ирак (както и продължаващите операции в Афганистан) действително водят до 
позитивни резултати в противодействието на тероризма, дали наистина е вярна 
тезата, че трябва да воюваме с терористите „там”, за да не дойдат те „тук”. 
 (15) Въпрос, излизащ на преден план, като проблем на сигурността е този 
за ролята на медиите. Те все повече се превръщат в среда, без която ефектът 
от дейността и размахът на терористите щяха да бъдат далеч по-малки. 
Медиите се оказват de facto мощно оръжие в арсенала на тероризма — медии 
за масово унищожение. Нужно е по някакъв начин да се овладее и употребата 
на медиите за пропаганда на нехуманни и неморални ценности, за сеене на 
омраза, насилие, перверзии. 
 16) Ами въпросът за релацията „тероризъм—обществено мнение”? Във 
войната (или борбата) с тероризма централно място заема спечелването на 
общественото мнение в собствената страна и подкрепата на хората в 
държавата, където водим тази война, т.е. съществен елемент от тази война е 
битката за сърцата и умовете на народите и обществата (Hearts-and-Minds 
Campaign), включително операциите за стратегическо влияние (Strategic 
Influence Operations). Една победа, извоювана на бойното поле, може накрая  
да се обърне в поражение на идеологическото и пропагандно поле, особено в 
сегашната епоха на информационното общество. 
 (17) Разминаване има дори в оценката за връзката между бедността и 
тероризма. Политическата класа в развитите страни налага тезата, че няма 
пряка връзка между бедността и тероризма и че бедността сама по себе си не 
води до тероризъм, а създава плодотворна почва за тероризъм. И едва ако в 
тази почва попаднат семена на агресията и насилието, това, което ще покълне 
би могло да породи тероризъм. 
 Но ако подобни семена има навсякъде (както е логично да мислим), то 
тогава акцентът вече не трябва да бъде върху семената, а върху почвата. А 
бедността при такава логика се оказва едно от базисните условия да има 
тероризъм. Ето защо тя не може и не бива да бъде търпяна и дори 
възпроизвеждана. Десетки държави и милиарди маргинализирани, даже почти 
обречени, хора се нуждаят от шансове — да оцелеят, да живеят поне сносен 
живот, да имат някаква надежда. 
 (18) Противоречиви са и разбиранията за глобализацията. Нужно е без 
да се отречем този обективен процес, да се оптимизират онези й проявления, 
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които са общополезни за народите и да се минимизират също така щетите, 
които тя нанася на развитието и бедните страни. Глобализацията не трябва да 
се демонизира, а да се хуманизира. Нуждаем се от глобална култура на 
солидарност, съпричастност и взаимопомощ. 
 (19) Необходимо е да се създават условия за Диалог, за Алианс на 
цивилизациите — една изключително хуманна и прогресивна идея на Хосе 
Луис Родригес Сапатеро (José Luis Rodríguez Zapatero, министър-председател 
на Испания от 2004 г.) за стимулиране на контактите между различните етноси, 
култури и религии, за възпитание в дух на търпимост и толерантност, а не на 
сблъсък между цивилизациите. За да се изгради обаче доверие между 
цивилизациите, трябва да схващаме действителността не според нашите 
нагласи, стереотипи и предубеждения, а според реалността; да чуваме чрез 
ушите и да виждаме през очите на другите — с повече етническа и религиозна, 
етична и културна чувствителност. Ако не искаме идеята за Алианс на 
цивилизациите да остане пропагандна теза, трябва да направим твърде много, 
за да има поне относителна равнопоставеност в този Диалог и за да има поне 
относително равноправие в този Алианс.  
 (20) Слава Богу, малцинство са онези, които смятат, че Ислямът е 
„бременна” с тероризъм религия и категорично връх взема тезата, че нито една 
от религиите не е сама по себе си и изначално, в своята същност „обречена” да 
ражда тероризъм и да проповядва насилие. Религията е деликатно нещо, там 
не може да се стъпва с ботуши по оголените нерви на вярващите и ние трябва 
да уважаваме всяка една религия, която в дълбоката си своя същност е 
хуманистична. А такъв е и Ислямът. В същото време не трябва да си затваряме 
очите за религиозните елементи в мотивите и действията на ислямските 
терористи. Нужен е анализ, но вътре в тази велика, хуманна религия, защо 
възникват основания тя да бъде използвана по този деструктивен начин. 
Впрочем ние сме длъжни да признаем, че нито една религия не е чиста от 
насилие, не е „девствена” исторически по отношение на насилието. Всъщност 
една от функциите на всяка религия при нейното възникване е да дава лесни 
решения, лесни обяснения на случващото се, да снема отчасти 
неопределеността. Това спомага за пораждането на огромна енергия и страст 
тези лесни решения да се реализират, по възможност час по-скоро, т.е. преди 
да се обръща навън и да се опитва да променя света, всяка религия трябва да 
се обърне навътре в себе си: може би отговорите, които търси са и там. 
 (21) България не може да стои настрана от борбата с тероризма. Но 
всичко е въпрос на калкулация, способности и възможности. Все пак държавата 
ни е малка, (трябва да) извършва сложни реформи, има ограничени финансов и 
човешки потенциал и не би имала сили дълго да носи отговорности, които са 
над пряката грижа за националната сигурност и касаят повече процеси от 
световен мащаб и глобалната сигурност. Страни, които искат по-голяма роля в 
глобалната сигурност, трябва да поемат и по-големи отговорности. А ние като 
европейска страна, като държава, членуваща в ЕС, трябва да се учим да 
синхронизираме позициите си с Европа и по въпроса за борбата с тероризма. В 
тази борба е необходима повече Европа. 
 Третата тема е за енергийната сигурност на България. Тя е особено 
актуална, защото е свързана с едно от най-важните измерения на 
националната сигурност, чието значение в течение на годините ще става все 
по-решаващо за самостоятелността и суверенността на българската държава и 
за жизнения стандарт на българските граждани. От друга страна дебатът по 
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тази тема е силно идеологизиран, проектиращ историческото дълбоко 
разделение в обществото ни на русофили и русофоби, върху разяждащата 
демократичните устои на страната ни през последните 20 години остра 
политическа конфронтация между „десни” и „леви”. 
 Самият факт, че Русия е богата в суровинно отношение държава, не 
означава автоматично, че тя може да превърне своето ресурсно богатство (и 
най-вече нефта и газа) в стратегическо „оръжие”. Естествено, че за да стане 
това е необходимо нефтът и газът да достигнат до потребителите, т.е. на 
преден план излизат тръбопроводите. И затова е разбираемо, че Русия, както 
всяка друга страна, не може да гледа на трасетата за нефто- и газопроводите 
само от гледна точка на цената за тяхното изграждане и експлоатиране. 
Прокарването на тръбопроводите е императив на руската стратегически визия 
и неговото реализиране на практика — с идентифициране, анализ и оценка на 
рисковете с цел оптимизиране на ползите и минимизиране на щетите е въпрос 
на висша национална политика на Русия, който може да се сравни със 
стратегията на САЩ и НАТО за „изнесена напред отбрана” (forward defense), а 
самите тръбопроводи биха могли да се използват като аналогия с 
разполаганите от САЩ на територията на други държави „съоръжения за 
съвместно ползване” (евфемизъм за бази). 
 Ако по-рано, по време на Студената война, в руската външнополитическа 
стратегия напред вървеше политиката, а след нея в сферите на политическо 
влияние идваше икономиката, сега е обратното — напред върви икономиката, а 
в отвоюваните от нея сфери на икономическо влияние идва политиката. С 
други думи, поради прагматизма на днешното ръководство на Русия (то си дава 
сметка, че трудно може да предложи някаква ценностна алтернатива, а 
политическите инструменти остават неефективни), външната политика на 
Русия частично се деполитизира и в същото време се икономизира. Има логика 
в споменатото по-горе твърдение, че постепенно Панславянското братство и 
Православната ос като стратегически опори и ориентири на руската външна 
политика се заменят с пан-„Лукойл”-ското братство и „Газпром”-овата 
тръбопроводна ос. Това е така, защото геополитиката по отношение на 
стратегическите суровини е много сложна игра. Тази геополитическа игра е по-
сложна от шаха, тя е по-скоро като древната китайска игра „ГО” (Gas & Oil). 
Това е стратегическа игра, която е много трудна, многопланова и 
многопластова, качествено различна и твърде сложна — и като нагласи, и като 
мислене, и като правила, и като цели. 
 Ще кажа няколко думи за мястото и ролята на нашата държава в 
сложната геополитическа, геоикономическа и геоенергийна стратегия. Както 
вече подчертах, България се намира в центъра на своеобразен триъгълник с 
реални и потенциални източници на нестабилност, чиито върхове са Западните 
Балкани, Задкавказието и Близкият Изток. Това означава, че в националната ни 
стратегия трябва да има много сложна калкулация на ползите и щетите от 
всеки ход, от всяко решение в областите, които имат пряко отношение към 
сигурността на региона. Няма съмнение, че енергийната политика е една от 
водещите сред тези приоритетни области. В този смисъл поведението на 
България не може да бъде рисково, непредсказуемо, идеологизирано по 
отношение на ключовите играчи. Ние в момента нямаме нито необходимия 
ресурс, нито нужната икономическа тежест, нито желания авторитет за водене 
на сложна, заплетена и „тънка” политическа игра.  От друга страна, ще изтъкна 
отново, че ключов стратегически ориентир за страната ни е членството в ЕС. 
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Което означава, че там, където има изработена единна европейска позиция 
България трябва да се присъединява към нея, а там, където такава единна 
позиция отсъства, България трябва да се ориентира към защита на 
националните си интереси, но като не го прави демонстративно за сметка на 
други държави — членки на ЕС, а като го обяснява ясно, открито и прозрачно, 
като го отстоява с разумни аргументи и с приемственост в политиката си, 
независимо от смяната на правителствата и посочвайки, при възможност, 
прецеденти на аналогично поведение на други европейски държави, преди 
всичко от по-влиятелните (например Германия, Франция, Италия). 
 За да изясня какви могат да бъдат базисните принципи, върху които 
България да гради своята политика по отношение на тръбопроводите, ще 
очертая някои допълнителни елементи на регионалната среда, в която е 
разположена страната ни. Може да се каже, че иначе традиционните 
политически интереси на Русия на Балканите сега се заменят с икономически 
благодарение на стратегическите суровини. За Русия нашият регион има все 
по-малка самостоятелна стойност и това е така, защото геополитическото му 
значение се определя от факта, че Русия разглежда Балканите преди всичко 
като транзитен регион, през който тя може да стигне до европейските пазари.  
 С други думи, има известно изместване на центъра на тежестта в 
региона, в който е разположена България. Ако по-рано Черноморският басейн 
бе междинна зона между Русия и Югоизточна Европа, и следователно бе 
периферия на Балканите, то сега Балканите се превръщат в периферия на 
Голямото сърцевинно черноморско пространство. Характерно е, че някои 
държави (например Словения и Хърватска) искат да „избягат” от Балканите, т.е. 
да бъдат смятани като граничещи с Балканите, докато за Черноморското 
икономическо сътрудничество действащите сили са не центробежни, а 
центростремителниLIV. 
 В условията на световна криза, остра динамика на процесите, повишена 
несигурност и нарастваща непредсказуемост, рисковете пред България са 
много повече и по-трудни за управляване, отколкото са те за по-развити, по-
влиятелни, по-сплотени и по-богати държави. Всяка стратегия и политика, които 
са в проблемното поле на националната сигурност, трябва да се разработват и 
осъществяват не през идеологизираната призма и конфронтационното 
мислене, а прагматично и принципно. 
 Много сложен по отношение на енергийните ресурси е въпросът за 
диверсификацията, която е стратегически приоритет за нашата страна и 
едновременно с това — мантра за политическия елит. Като европейска 
държава, България не може да не разглежда тази диверсификация в 
европейския интеграционен контекст. А това означава да се отчита наличието 
на разбираеми и логични предпоставки за сериозни противоречия между Русия 
и ЕС в тази сфера, породени от техните противоположни приоритети: на Русия 
— да диверсифицира потребителите на добиваните от нея нефт и газ, а на 
Европейския съюз — да диверсифицира доставчиците на нефт и газ.  

 
LIV В Черноморското икономическо сътрудничество членуват Албания, Армения, Азербайджан, 
България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, като само 
определени политически „търкания” между Гърция и Турция пречат на още две кандидатки — 
Кипър и Черна гора — да станат членки на тази организация. Освен това статут на 
наблюдатели имат Австрия, Беларус, Германия, Египет, Израел, Италия, Полша, САЩ, 
Словакия, Тунис, Франция, Хърватска, Чехия. 



 201 

 Очевидно е, че подобна противоположност на приоритетите предполага 
възникването на спорове, т.е. въпросът е не „Дали?” между ЕС и Русия ще има 
конфликти, а „Как?” тези конфликти ще бъдат разрешавани или поне 
контролирани. В същото време, на отношенията между ЕС и Русия не бива да 
се гледа като на конфликти с нулева сума, т.е. на конфликти от типа „или—
или”, при които печалбата на едната страна задължително води до загуба на 
другата страна. 
 Несъмнено диверсификацията е ефективно превантивно средство срещу 
зависимостта от някой монополист — зависимост, която винаги крие опасност в 
кризисна ситуация този монополист да извива ръце и да налага политически 
позиции. Диверсификацията е също така здравословен подход, към който 
прибягва по възможност всяко националноотговорно управление. 
Диверсификацията обаче е и калкулация на икономически и геополитически 
ползи и изгоди. Тя е важен стратегически приоритет, но не и самоцел. Защото 
би могло цената на геополитическата печалба да бъде икономическа 
катастрофа. И обратното, икономическата печалба да стане геополитически 
колапс. 
 Да не говорим, че диверсификацията също не е чист откъм компромиси 
процес, особено по отношение на демократичните ценности и принципи. Така 
се е разпоредила природата, че стратегическите суровини не са се 
разположили в съгласие с коефициента на демократичност на държавите. И 
както и да се отнасяме към Русия, не може да се отрича, че тя изобщо не е от 
най-недемократичните сред страните, богати на стратегически ресурси. 
 На основание на гореизложетото, мога да споделя убеждението си, че за 
определянето на българската стратегия по отношение на енергийните коридори 
и нефтените и газовите тръбопроводи би било логично и разумно базирането 
на следните няколко постулата: 
 1. Български национален интерес е всеки един от планираните за 
изграждане или за разширяване тръбопроводи („Бургас—Александруполис”, 
АМБО, „Южен поток” и „Набуко”) да мине през България. Следователно за 
всеки от тях отговорът би трябвало да бъде „Да, нека да минат през страната 
ни”. По-добре е един тръбопровод да мине през наша територия, отколкото да 
не мине. Ние не бива да сме единствената развиваща се или развита държава, 
която да предпочита да бъде заобиколена от който и да е тръбопровод. С други 
думи въпросът за преминаването през нашата територия не е „Дали?”, а „Как?”, 
„Откъде?”, „На каква цена?”, „При какви условия?”, „Какво е екологическото 
измерение?” и т.н. 
✓ Стратегическа цел: България да не бъде заобиколена от нито един от 

тези тръбопроводи (така както ни заобиколи реализираният от Русия, 
Турция и Италия газопровод „Син поток”, минал по дъното на Черно море 
и продължил към Турция). 

 2. Български национален интерес е всеки тръбопровод, който ще мине 
през страната ни да бъде съвместно предприятие с участието на повече от 
една държава — членка на ЕС, за да няма обвинения, че съответният 
тръбопровод не е европейски проект, а обслужва само интересите на държави, 
които не членуват (и скоро няма да членуват) в ЕС, например Русия, Турция, 
Украйна и др. 
✓ Стратегическа цел: Не саботиране на даден тръбопровод, а усилия за 

включване на по-голям брой европейски държави към неговото 
изграждане и експлоатация. 
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 3. Български национален интерес е да не ставаме заложник на 
геополитически сблъсъци по отношение на това кой тръбопровод е 
приоритетен. Това означава да не поставяме изкуствени пречки и прегради и да 
не предпоставяме никакви лишени от икономически разчети условия пред който 
и да било от тръбопроводите. В края на краищата кой от тях ще бъде изграден 
и ще проработи, ще се реши — в дългосрочен план — от ефективността на 
всеки от тези тръбопроводи, от това ще има ли за тях какво да „тече” и колко 
ще бъде то за дадената тръба. 
✓ Стратегическа цел: Отказ от идеологизиране и неподдаване на 

външен натиск, обусловен главно от геополитически аргументи, оставяне 
на крайната дума по строителството единствено на икономическата 
ефективност и на приноса към националната, регионалната и 
европейската енергийна сигурност. 

 4. Български национален интерес да се отстоява такова участие на 
страната в изграждането и експлоатацията на тръбопроводите, което да й дава 
възможност не да бъде просто транзитна територия за тръбопроводите, а да е 
в състояние да влияе върху функционирането на тези съоръжения и да 
разрешава в удовлетворителна степен потребностите си от нефт и газ.  
✓ Стратегическа цел: България да запази собствеността върху 

тръбопроводната мрежа, преминаваща през страната ни и да 
„диверсифицира” печалбите си от преминаващите тръбопроводи така, че 
те да не бъдат само от транзитните такси (например създаване на 
работни места при участието на наши фирми в реализацията на 
проектите и поддържането на съоръженията). 

5. Български национален интерес е не задълбочаването на противоречията 
между ЕС и Русия, а засилването на техните общи интереси. България може 
само да загуби при конфликтни отношения между ЕС и Русия и само да 
спечели при отношения на сътрудничество помежду им. 
✓ Стратегическа цел: България да води политика не по ексклузивната 

(изключваща) дилема „Или ЕС, или Русия”, а по инклузивната 
(включваща) релация „И ЕС, и Русия” (достатъчно е да се види примерът 
на други държави — Германия, Италия, Испания, Румъния). 

 В заключение по тази тема ние — като държава, народ и общество —
трябва да си отворим очите широко и да видим Русия такава, каквато е тя сега, 
като е важно и нужно нашият поглед да бъде трезв. Русия днес е много по-
различна от Русия преди няколко години, особено по времето на късния 
ЕлцинLV, когато процесите вътре в страната се характеризираха с 
изключително лоша управляемост, във властта скрито, а често и явно се 
разпореждаха група хищни олигарси а във външната политика непрекъснато се 
правеха едностранни, нерядко унизителни за самочувствието и достойнството 
на руското общество жестове към Запада. Сега пред нас е една далеч по-
самоуверена и по-амбициозна, по-нахъсена и по-мотивирана, по-агресивна и 
по-смела Русия, която трупа милиарди долари и самочувствие от ръста на 
цените на стратегическите суровини. Това е Русия с много повече мускули 
(модерни въоръжения) и с разширяващи се външнополитически амбиции; с 
елит, който е уверен, че трябва да се премине от разпадане към 
консолидиране, от разграждане към изграждане, от пасивни към активни 
позиции; за руския елит непоносимо и недопустимо дълго беше време за 

 
LV Борис Николаевич Елцин (Борис Николаевич Ельцин, 1931—2007) е първият президент на 
Руската Федерация с два мандата в периода 1991—1999 г. 
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разхвърляне на камъни, но сега е неизбежно и неотложно време за събиране 
камъниLVI. 
 През последните 20 години в държавната ни политика имаше твърде 
често не просто негативизъм към Русия, а явна русофобия. Това е една от 
причините — макар и не единственат, — България да е „мръсна приказка”, 
неприлична дума, за руския елит, а за жалост и за огромна част от руското 
общество. И сме длъжни да приемем горчивия факт, че България е поне на 99-
то място в руските геополитически приоритети, че без да са изоставили своята 
нелепа и нищо недонесла им любов към Сърбия (но и без да са се отказали от 
вечния македонизъм, който винаги е работил срещу нашите интереси), руските 
лидери — на политическия живот и на общественото мнение, на военните и на 
бизнеса — провеждат стратегическо сближаване не с кого да е, а с Турция (!). 
Затова е крайно време да се освободим от някои свои заблуди, от присъщото 
за твърде много хора у нас безрезервно и безкритично русофилство и да 
започнем да виждаме Русия такава, каквато е, и съответно — да осъзнаем, че в 
днешно време много от нейните национални интереси са противоположни на 
нашите национални интереси или най-малкото не съвпадат с тях. Ние трябва 
да избистрим възприятията си, да отрезвим съзнанието си, което продължава 
да плаща данък на крайните, нетърпящи упрек и критика виждания, носи 
бремето на дългогодишни исторически наслагвания и наноси, искрени чувства 
и откровени манипулации. 
 В това отрезвяване няма нищо страшно, то ни е полезно. Защото колкото 
силно русофилството може да ни обогати и да пречисти душите ни в личен 
план, почти толкова силно осмислянето, че в политиката и обществените дела 
ние трябва да бъдем единствено и само българофили, би ни дало сила и 
аргументи за изработване на вярно и точно отношение към нова Русия — 
Русия, която търси нова стратегическа роля в голямата политика и вижда себе 
си като един от основните участници в изграждането на алтернативен световен 
ред, отхвърлящ крайно непродуктивния, нестабилен и de facto недемократичен 
еднополюсен модел и даващ шанс на нови центрове на влияние и развитие, 
като споменатия вече т.нар. „БРИК” (Бразилия, Русия, Индия и Китай). 
 Четвъртата тема е свързана с лансираната най-напред от мен в 
медийното пространство идея за ТРЕТАТА РЕПУБЛИКА559. Ето най-
същественото от моите съображения защо ни е необходима именно ТРЕТА 
РЕПУБЛИКА: 
 ● ПЪРВАТА РЕПУБЛИКА — това беше социалистическата република, 
установена малко след 9 септември 1944 г. 
 ● ВТОРАТА РЕПУБЛИКА — това е републиката на Прехода, установена 
малко след 10 ноември 1989 г. 
 ● ТРЕТАТА РЕПУБЛИКА — това ще бъде европейската република, която 
трябва да изградим в условията на постигнатото членство на България в 
Европейския съюз, т.е. за нея ще се говори като за установена малко след 
1 януари 2007 г. 
 Сегашната българска държава е много лошо конструирана. Редица от 
нейните дефекти са в резултат на Конституцията, приета през 1991 г. 
Направените под натиска на ЕС няколко поправки на тази Конституция не 
можаха да доведат до съществени подобрения, а някои от тях дори допринасят 
за задълбочаването на хаоса. 

 
LVI „Всичко си има време, време има за всяка работа под небето... време да разхвърляш камъни 
и време да събираш камъни” (Екл. 3:1, 5). 
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 Аз участвах в групата от 39 народни представители от СДС,  предприели 
през май 1991 г. безпрецедентната и странна — естествено — за 
парламентарните традиции, десетдневна гладна стачка. Формално ние се 
решихме на този драматичен акт като протест срещу подписването и 
приемането на новата КонституцияLVII, но всъщност основната ни битка беше 
срещу сценария, който ръководството на БСП  и някои лидери на СДС готвеха 
за страната ни, след като Конституцията стане факт, а именно — Великото 
народно събраниеLVIII да се трансформира в Обикновено и да изкара 
останалите 3 години от мандата си! Това за нас бе чудовищно, несправедливо 
към обществото и изцяло неприемливо — България вече не бе същата, тя 
настояваше категорично за реални демократични промени. 
 Впоследствие стана ясно какви мини със закъснител са заложени под 
демократичния Преход с тази Конституция. Ето защо къде на шега, къде с 
горчивина, нееднократно съм си казвал: „Трябвало е да се гладува. И то не 10, 
а много повече дни, защото наистина е имало за какво!”. 
 От всички изключително грешно конструирани (не казвам, че всички те са 
били направени съзнателно и с пъклен замисъл) от Конституцията основи на 
ВТОРАТА РЕПУБЛИКА аз ще посоча тук само следните: 
 ● Създаване на независима от всичко и от всички, включително от 
обществото, от редовите граждани данъкоплатци, от живота, разума и 
нормалната логика Прокуратура: над ръководството й — небе, Бог и 
Извънземен разум. Може би затова неизбежно всеки един Главен прокурор 
изпада в безтегловност, зацикля в нереализирани намерения, а дейността  му 
се оказва провал. 
 ● Граничещ с абсурда факт, че президентът на България е единственият 
политик, който е избран от целия български народ, но има предимно 
представителни функции. Може би затова рано или късно идва момент, в който 
за всеки един Президент Президентството тясно за душата му става и той 
започва да се мъчи, независимо от своите човешки качества, да добие нови 
правомощия. Като вече всичко е въпрос на личен морал и лично чувство за 
мисия и призвание дали ще го прави заради своята Държава, заради своята 
Партия или заради своето Его. (За да не бъда неправилно разбран, все повече 
съм убеден, че в парламентарна република като нашата, президентът трябва 
да бъде избиран с някакво квалифицирано мнозинство от парламента, да е 
преди всичко заслужаващо уважение Лице на Българската Държава и да заема 
този пост като резултат от достойно проживян обществен, личен и — ако е 
възможно, — политически живот.) 
 ● Разминаващо се със съвременните тенденции разпределение на 
правомощията между Центъра (свръхконцентрираната държавна власт в 
столицата) и окръзите (където са органите за местно самоуправление), което 
съхранява държавата ни като силно централизирана и с това изкушава 
непрекъснато всяко следващо управление да концентрира власт и ресурси и да 
иска отново и отново все повече държава, все повече права и все повече 
подчинение от местната власт. 
 ● Прекомерен акцент върху т.нар. „твърди”, силови аспекти на 
сигурността, отразяващи предишните, в условията на тоталитарното 
управление, армейско-полицейско-разузнавачески инструменти за гарантиране 

 
LVII Подписването на Конституцията се състоя на 12 юли 1991 г. 
LVIII Седмото Велико народно събрание заседаваше в периода 10 юли 1990 г.—
2 октомври 1991 г. 
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на националната сигурност, за сметка на меките аспекти на сигурността — 
здравеопазване, образование, наука, качество на живота, качество на човешкия 
капитал, качество на екологичната среда. 
 Давам тези примери за сбъркани с нормалната логика и оказали се 
фатални за нашата страна системни, структурни и архитектурни дефекти, 
породени от Конституцията и предизвикващи сътресения и напрежения в 
политическия процес и обществения живот, само за да покажа, че няма как 
ВТОРАТА РЕПУБЛИКА да бъде частично отремонтирана, малко поукрепена, 
леко реорганизирана — необходими са демонтаж и нов, модерен, европейски 
строеж. 
 България не може да бъде поставена на крака, държавата не може да 
бъде реабилитирана, управлението не може да бъде далеч по-ефективно, 
нашата политическа класа не може да бъде по-отговорна и по-европейска, ако 
се ограничим само с палиативни мерки, с първосигнални отговори на постоянно 
множащите се проблеми. Ако по този начин би могло да се извършат коренни 
подобрения на състоянието на страната, нейният управленски елит вероятно 
би го направил, тъй като не е изначално злонамерен, вредителски, 
антинароден. Та кой политик не иска да бъде успешен, да бъде преизбиран и 
да пишат за него учебниците по история!? 
 Не. Така няма да стане. Така не може да стане. Нужни са не ре-активни, 
приспособяващи се към средата и обстоятелствата действия и решения, а про-
активни, формиращи обстоятелствата и средата решения и действия! 
 В същото време искам изрично да подчертая, че не смятам, че 
проблемите ни се дължат единствено на Конституцията. Ето защо трябва да се 
направи Стратегически преглед на българския преход, т.е. много сериозно 
проучване и осмисляне на всички детайли от конструкцията на днешната 
ВТОРА РЕПУБЛИКА: 
 ● Конституция; 
 ● концептуални и стратегически документи; 
 ● законодателство; 
 ● система за държавно управление, в т.ч. и всички нейни подсистеми — 
система за национална сигурност, система за управление при кризи, система за 
оценка и управление на риска; 
 ● структура на институциите от системата за власт и управление; 
 ● взаимоотношения и разпределение на правомощията и отговорностите 
между централната власт и местните власти; 
 ● ресурсно обезпечаване на държавата и обществото; 
 ● кадрово обезпечаване на управлението на всички нива; 
 ● приоритети на държавното управление. 
 Слагам тази точка като последна, въпреки нейната стратегическа 
важност, за да мога да се спра малко повече на нея. Аз съм категорично 
убеден, че държавата ни се управлява по инерция, чрез подходи от сферата на 
управленската общология и на принципа: „Така правят всички” или „Защото 
така е било, значи така трябва да бъде”. Но за държава като нашата е въпрос 
не само на оцеляване, а и на просперитет, да се спре разхищаването на 
финанси и усилия по този демодиран и — дано не се окаже гибелен за нас — 
начин, който не отчита националните потребности и цели, базира се на 
действия по шаблон, без да изисква креативност, визионерство, лидерство. 
 Именно защото ни е нужно много сериозно преосмисляне на модела, по 
който е конструирана държавата ни, на начина, по който тя се управлява и на 
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приоритетите, които трябва да се следват за демократизиране, модернизиране 
и европеизиране на страната, аз свързах създаването на новата, на ТРЕТАТА 
РЕПУБЛИКА с провеждането на това, което нарекох „Стратегически преглед 
на българския преход”. 
 Разбира се идеята за ТРЕТАТА РЕПУБЛИКА казва само Какво трябва да 
се направи. Ако се постигне съгласие, че ние не можем да ревитализираме 
разнормализираната си държава и не можем да спрем крайно негативните 
процеси, които дискредитират демокрацията вътре в страната ни и в същото 
време дискредитират страната ни в Европа, тогава вече можем да мислим Как 
това да се направи. 
 Историята подсказва, че реализацията на всяка радикална идея, която 
идва да отпуши развитието на държавата и обществото и да даде тласък на 
модернизацията на хората и нравите, би могла да стане, като тя си намери 
нужния Субект на промяната. Този Субект може да бъде отделна личност 
(генерал Шарл дьо ГолLIX); може да бъдат група прозорливи, зорки и зрящи 
личности (бащите — основатели на САЩ, бащите на съвременна Европа); 
може да бъде също някое политическо движение, партия, сила 
(„Солидарност”LX); а може да бъде и цялото общество или огромна част от него, 
когато тя съзрее за необходимостта от промяна. Промяна, която да се базира 
на най-широк обществен консенсус („зеленото чудо” на днешна Ирландия, 
която за мен е държавата образец, държавата модел). 
 Важното е да се осъзнае, или най-малкото да се даде шанс за започване 
на осъзнаването, че така повече не може да се продължава, че — както се 
вижда, — дори дисциплиниращите мерки на ЕС, на тази последна надежда за 
демократизиране, модернизиране и европеизиране на България, се провалят. 
На риск са изложени основните цели и стремежи на страната ни, под риск е 
всичкото онова, което придава смисъл на една държава, за да бъде тя не 
просто коридорна територия с обслужващи функции и населявана от 
спасяващи се поединично индивиди, а единно, интегрирано и консолидирано 
цяло от отделни хора, общности от хора и общество, обединени от общи цели, 
ценности и идеали. 
 Това са само щрихи, с които искам да завърша защитата на тезата си, че 
ВТОРАТА РЕПУБЛИКА, тази на Прехода след 1989 г., вече се е изчерпала, тя 
започва все повече да генерира несигурност и неподреденост в страната ни, да 
разкъсва социалната тъкан на обществото, да спъва България в нейните 
усилия да бъде модерна и уютна за живот, реализация и бизнес държава. И 
отново ще изтъкна, че всякакви отделни, козметични, имитиращи, симулативни, 
хвърлящи прах в очите на Европа и на българските граждани, мерки са само 
изяждане на историческо време, палиатив, който изсмуква ресурси, усилия и 
надежди. Ние се нуждаем от нов обществен договор, от нова като система, 
структура, приоритети и управление държава, т.е. именно това, което аз 
наричам „ТРЕТАТА РЕПУБЛИКА” — Европейската Република България. 
 Убеден съм, че тези български политици, които ще подкрепят ТРЕТАТА 
РЕПУБЛИКА и ще работят по национално отговорен начин за нейното 

 
LIX Шарл дьо Гол (Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle, 1890—1970) е френски генерал и 
политик, президент на Франция в периода 1959—1969 г. 
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Полша, основан през 1980 г. и първоначално ръководен от Лех Валенса (Lech Wałęsa, 
президент на Полша в периода 1990—1995 г.). Със своята активна, безкомпромисна и 
подпомагана от Запада съпротива профсъюзът „Солидарност” допринесе най-много за 
подкопаването на основите и рухването на социалистическата система от държави през 1989 г. 
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конструиране, реализиране и консолидиране, имат бъдеще, имат мисия, имат 
дългосрочно, стратегическо мислене, имат шанс да променят и модернизират 
България и да я извадят от нелепата, позорна и унизителна ситуация да бъде 
смятана за най-неевропейската държава в Европейския съюз.  

А този политик, който свърже името, визията и делата си с ТРЕТАТА 
РЕПУБЛИКА, той ще стане първият български държавник на ХХІ век, първият 
европейски по мащаб и дела лидер на съвременна България. 
 Лансирам идеята за ТРЕТАТА РЕПУБЛИКА без каквито да било 
политически амбиции. Аз съм част от политическата класа, която каквото можà 
да направи през тези 20 години на Прехода, го направи. Хубаво или лошо, това 
е. Намерят ли се обаче критична маса поддръжници на идеята за ТРЕТАТА 
РЕПУБЛИКА (както и да се нарича тази идея — важно е не нейното название, а 
нейната същност), аз съм готов, ако бъда поканен, да дам своя скромен принос 
с предложения и решения най-вече в системата за национална сигурност. 
 Сред моите конкретни идеи за промяна на политическата конструкция на 
държавата ни, неизменно бих отстоявал следните: 

✓ намаляване на народните представители от 240 на 120; 
✓ преминаване към наистина парламентарна република — с президент 

само с представителни функции, избиран от Народното събрание 
(като например в Германия, Гърция, Турция и т.н.); 

✓ премахване на поста „вицепрезидент” — формална, бутафорна, куха, 
излишна и поглъщаща човешки и финансови ресурси длъжност, 
каквато няма в нито една от бившите социалистически държави — 
понастоящем членки на НАТО и ЕС, както и (предполагам) във всички 
държави — наследнички на бившата съветска система, а също и 
(допускам) в цяла Европа; 

✓ предефиниране на мястото и отговорностите на Прокуратурата; 
✓ свеждане на силно централизираните, изградени по командно-

административен модел, структури до институции, преди всичко 
координиращи дейността на мрежи от организации и органи; 

✓ засилване на мажоритарния елемент, например 60 на 60 и дори 100 
на 20, при избора — съответно мажоритарен и пропорционален — на 
народни представители. 

 И още нещо — българската политика се нуждае от радикални мерки по 
отношение на възрастта и пола. Аз бих предложил на онези партии, които искат 
да управляват България, да действат решително и безкомпромисно в тази 
насока и да гарантират, че 3/4 от техните депутати (евродепутати, съветници) 
са хора под 35 години (1/4 от тях — под 25 години дори), а 1/2, т.е. половината, 
са задължително жени! Не казвам, че това е панацеята, но българският 
политически „елит” е ментално, патриотично, етично и морално остарял, 
демодиран, законсервиран в стъклениците на Прехода. Въпрос с твърде важно 
значение е в него да се влее свежа, млада, дръзка, наперена, нахъсена, 
нахакана, динамична, креативна, емоционална кръв, готова да рискува, да 
отстоява позициите си, да се бори и да брани принципите си. Няма да отидем 
напред с политика и „елит” претъпкани от хора с политически, обществени, 
нравствени и мисловни алцхаймер, паркинсон, остеопороза и склероза. 
 Младите хора у нас трябва да се размърдат, да се захванат с 
отвоюването на България от дегенериращия и абсолютно неспособен да бъде 
строител, съзидател и сътворител „елит”. Те трябва да отнемат от този „елит” 
решаващата за страната ни роля и да поемат тази роля смело и силно, за да си 
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построят България такава, в каквато те искат да живеят — европейска, 
модерна, демократична, а не да се оставят да бъдат изтласквани и пропъждани 
от нея.  
 Младите хора — в осъществяването на тази задача над задачите — 
трябва да се самоорганизират, да използват възможностите на интернет, да 
създават мрежи от мрежи — за контакти, за обмяна на идеи, за социални 
взаимодействия и мобилизация при отстояването на каузи и принципи. Ако се 
наложи да се направи партия или движение, то това нека да бъде не в 
началото на процеса, а в неговия край и то само ако няма друг начин да се 
намесят в битката за съдбата на България. В противен случай те рискуват чрез 
своята пасивност да оставят България в ръцете, по-скоро  (по-скоро — в 
краката) на този „елит”, който е провинциален, андрешковски, користолюбив, 
имитационен, разсъждаващ егоистично и мислещ сателитно. 
 А такива като мен — нека да го кажа отново, категорично и убедено, —
ако има нужда от нас и от нашата помощ, ще помагат според възможностите и 
съвестта си. Но ние да водим, ние да сме лидери, инициатори, мотиватори, 
интегратори, консолидатори — не, не бива! Да сме могли, да сме го направили. 
Вярно, не сме за изхвърляне, но нямаме право да се изхвърляме и да се 
самопредлагаме на България. Тя сега разчита и се уповава на младите. На ход 
са те — и никой друг! 
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