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Защото предпочитам да бъда по-скоро честен 
човек, отколкото благоразумен. 

Томас Мор 
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ПРЕДГОВОР 
  
       
  

В какво се състои щастливият живот? В сигурност и 
непоклатимо спокойствие. Постигат се чрез величие на 
духа и постоянство в това, което е добре премислено. 

Артур ШопенхауерI 

   
  
 
 С неумолимия и неуморим ход на възрастта, човек все повече започва да 
си мисли за две неща: едното е как да забави поне с малко препускащото 
време, за да не изтича то по-бързо дори от водата в шепите, а другото — как да 
успее да изпълни онова, което е планирал като главни свои цели в оставащия 
му живот. 
 Първата от тези две задачи е нерешима. Когато наближаваш 60-те 
години, времето не само не може вече да бъде забавено, а напротив, то 
постоянно ускорява своя ход. Така е в нашето съществуване: Най-напред, в 
детството и дните вървят бавно, и годините се нижат бавно. После идва 
младостта, когато дните минават бързо, а годините се нижат бавно.  След това 
настъпва зрелостта, в която дните вървят бавно, а годините летят бързо. А най-
накрая, първо през прозореца ще я съзреш, а после на вратата ти ще почука тя, 
Старостта, и ти малко разколебан и разконцентриран, ще започнеш да си 
даваш сметка, че при нея и дните минават бързо, и годините летят бързо. 
Всъщност, какво е животът? Едно мигване с клепача на Времето… 
 Но при решаването на втората от тези две задачи много зависи все пак и 
от човека. Разбира се, ако знае какво се стреми да постигне, ако знае как да го 
постигне и … ако има сили да го постигне. 
 След като вече четвърт век (практически през цялото време на Прехода) 
животът ми преминава с мисъл за националната сигурност, а последните две 
десетилетия съм изцяло посветен на науката за сигурността, естествено е 
моите планове и амбиции да се свързани с тази област на знанието.  
 От момента, когато преди време си дадох сметка, че съм намерил себе 
си в науката за сигурността, че съм постигнал известно ниво в нея и съм 
достигнал определено разбиране на нейните процеси и явления, 
закономерности и тенденции, аз реших да обобщя осмисленото и осъзнатото в 
една своеобразна четирилогия. И така постепенно, ден след ден и нощ след 
нощ, месец след месец, година след година вървя към реализирането на това 
свое намерение. 
 В края на краищата като всяка обществена наука, науката за сигурността 
също се занимава с непрекъснато производство на думи. Специалистите (с 
кавички или без) в тази наука са едни от най-словоохотливите — постоянно се 
съревновават с другите и, което е по-лошо, със себе си в надговаряне и 
надприказване. Но количеството думи няма пряка връзка с количеството 
смисъл. Думите могат да бъдат знаци, символи, значения, но могат да бъдат и 
опаковки на кухи мисли, следи на интелектуално безсилие, и дори просто шум. 
Абсолютно прав е Димитър Йончев (мой опонент в политиката, колега в 

 
I Артур Шопенхауер (Arthur Schopenhauer, 1788—1860) — забележителен германски философ. Цитатът е от книгата му 
„Светът като воля за представа”, Том 2, С.: Захари Стоянов, 2009, с. 196 (превод Христина Костова–Добрева). 



преподаването, конкурент в науката и приятел в живота), че трябва да има 
хигиена на мисленето1, аз бих допълнил само — и в говоренето. 
 Ако ще има съревнования за „над-“, то нека то бъде (добре би било да 
бъде) не по надговорване и надприказване, даже не по надничане и надчитане 
в Интернет, а по надмисляне и надтворяване (над-сътворяване)… 
 Но нека да се върна към споменатата по-горе моя своеобразна 
четирилогия. 
 • Първият том, „Сигурността — същност, смисъл и съдържание“2, бе 
посветен на търсенето и намирането на отговор на въпроса „Що е сигурност?”. 
В него разсъждавах над същността, смисъла и съдържанието на научната 
категория „сигурност” в рамките на новата парадигма на сигурността, 
свързана с мултидисциплинарния подход при изучаването на тази много 
сложна и многопластова научна категория, идващ да замени ако не стария и 
остарелия, то несъмнено остаряващия и безспорно състарил се, 
монодисциплинарен подход. 
 Монодисциплинарният подход се опира на традиционни познавателни 
схеми, наследени от биполярната епоха: 

— ориентирани към статиката и баланса; 
— базирани върху „твърдите” (hard) аспекти на силата; 
— опиращи се преимуществено на силовите институции на държавата 

(армията, полицията, специалните служби и другите нейни 
репресивни органи); 

— основани на количествените критерии;  
— следващи мисленето за държавата като за статична и затворена 

система (т.е. тип „обсадена крепост”); 
— изповядващи разбирането за безопасност на държавата, която трябва 

да се постига с „цената на всичко и на всякаква цена”;  
— фокусирани върху защитата и охраната; 
— определящи като водещ приоритет държавата; 
— търсещи решенията най-вече в политико-военната сфера; 
— присъщи на последната фаза на модерното общество. 

  Мултидисциплинарният подход използва коренно различен и 
качествено нов тип познавателни схеми: 

— ориентирани към динамиката и развитието; 
— базирани повече върху „меките” (soft) аспекти на силата; 
— опиращи се не само силовите институции на държавата, но и на 

институции, обезпечаващи качеството на живота и на човешкия 
потенциал (здравеопазване, образование, социална политика, 
демография, екология); 

— основани на качествените критерии; 
— следващи мисленето за държавата като за динамична и отворена 

система (т.е. като елемент от регионални, континентални и глобални 
мрежи); 

— изповядващи разбирането за сигурност на държавата, която трябва да 
се постига не само ефикасно, но и ефективно (т.е. с намирането на 
работещо и щадящо другите социални системи съотношение между 
цели и ресурси); 

— фокусирани върху своевременната идентификация, анализ, оценка и 
управление на рисковете; 

—  определящи като водещ приоритет обществото и индивида; 



— търсещи решенията най-вече в политико-социалната сфера; 
— присъщи на началната фаза на постмодерното общество. 

 В този Първи том аз се опитах също така да покажа, че в наши дни е 
невъзможно да се изучава сигурността и да се прави сериозна наука за 
сигурността, ако проблемното поле и изследователският инструментариум не 
бъдат разширени и умножени с все по-интензивното прилагане на знания и 
идеи от различни други науки — както естествени (математика, физика, химия, 
биология и т.н.), така и обществени (политология, социология, психология, 
антропология и т.н.).  
 • Вторият том, „Петте нива на сигурността“3, бе посветен на въведената 
от мен в науката за сигурността Схема на Петте нива на сигурността, а 
именно:  
 (1) Сигурност на Индивида; 
 (2) Сигурност на Групата от индивиди; 
 (3) Сигурност на Държавата;  
 (4) Сигурност на Общността от държави;  
 (5) Сигурност на Света.  
 Интересно е да се отбележи, че този Втори том всъщност бе публикуван 
най-напред. Една от главните причини да побързам с издаването му бе, че все 
повече български експерти започнаха да използват моята Схема на Петте 
нива на сигурността, при това понякога и без да ме цитират, а нерядко и без 
да подозират, че аз съм нейният автор.  
 Първото, да използват моя труд без да го цитират, би могло все някак да 
се преживее. То опира до личния морал на всеки експерт или научен работник, 
а при ескалиращата ерозия на обществения морал е невероятно трудно и дори  
невъзможно човек да се надява, че това няма да нанесе непоправими 
поражения на индивидуалните ценностни системи. Аз затова понякога в своя 
блог (вж. www.nslatinski.org) или в социалната мрежа Facebook привеждам 
примери за плагиатство без да назовавам плагиатаII, защото си давам сметка, 
че когато системата толерира безнравственото присвояване на труда на хората 
(и то не само на научния им труд, а на всеки друг вид труд), да се спомене 
името на конкретния присвоител, би могло да се сметне за разчистване на 
лични сметки. Някога, когато бях аспирант в Харков, моите преподаватели и 
учители, напр. проф. Иван Тарапов, проф. Георгий Домбровский, проф. Леонид 
ШишкинIII ме учеха, че няма по-голям научен грях от плагиатството и това стана 
част от моите базисни научни принципи, моето символ-верую в науката. И за 
мен наистина е абсурдно възникването у нас на система, на норма, на 
практика, на култура да се прави наука чрез copy-paste… 

 
II Плагиат, плагиатство (лат. plagiator — крадец на литературно произведение, фр. plagiat — подражание) — кражба на 
чужд литературен или научен труд, мисли, идеи, технически решения или изобретения и представянето им като свои. В 
днешното си значение на думата „плагиат“ в европейските езици започва да се употребява в XVII век. В римското право 
plagium (букв. открадвам, отвличам, похищавам) е означавало престъпно продаване в робство на свободен човек, за 
което се е налагало бичуване (ad plagas). Любопитно и показателно е (привеждам го, за да се разбере и моето усещане 
по отношение на Схемата на Петте нива на сигурността), че в своя роман „Човекът, който се смее“ („L'Homme qui 
rit“, 1869), големият френски поет, писател, драматург, романист, художник и общественик Виктор Юго (Victor-Marie 
Hugo, 1802—1885) използва това понятие по отношение открадването на дете. Срв. Юго, Виктор. Човекът, който се 
смее. С.: Народна култура, 1967. 
III  Иван Евгеньевич Тарапов (1926—2002) — професор, голям украински учен в областта на механиката на 
непрекъснатите среди, научен ръководител на моята кандидатска дисертация „Някои вискознопластически течения на 
намагнитващи се среди” (разработвана в Харковския държавен университет през 1982—1986 г. и защитена там 1986 г.). 
Георгий Арсеньевич Домбровский (1920—1996) — професор, руски и украински учен в областта на газовата динамика. 
Леонид Адрианович Шишкин — професор, украински учен в областта на физиката, теоретичната и приложната 
механика. 

http://www.nslatinski.org/


 Второто, обаче, да се използва моята Схема без да се знае и даже да се 
подозира, че аз съм нейният автор, ме мотивира с Втория том да направя 
максималното, за да доведа до знанието на колегиалната ни общност как стоят 
нещата с произхода и създаването на тази Схема. 
 След като бе обоснована и (мисля си) много сериозно аргументирана 
като надежден концептуален модел и отличен помощен инструмент в 
разбирането на сигурността, Схемата на Петте нива на сигурността 
позволи 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 — съответно 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. 
 • Настоящият Трети том ще бъде посветен на мрежовостта, мрежовите 
структури, мрежовите предизвикателства, мрежовото мислене, т.е. на 
Мрежовото общество — едно от главните измерения на Промяната (промяната 
с голямо „П“), пред която е изправено човечеството, пред която стои нашият 
свят с навлизането си в качествено нова Фаза на развитие, на дълбока 
Трансформация, на радикален Преход.  
 Нека веднага да кажа, че аз няма да разглеждам всички дълбоки 
философски, цивилизационни, социални и технологични аспекти на тази 
Промяна (на тази качествено нова Фаза, на тази дълбока Трансформация, на 
този радикален Преход), а ще разсъждавам преди всичко от гледна точка и по 
отношение на Сигурността — Сигурността като философска категория, като 
динамична променлива във времето и пространство и като четиристепенна 
проекция на процесите, съответно в национален, регионален, континентален и 
глобален план. 
 Още веднъж да подчертая и уточня, че обект на анализ ще бъде основно 
едно от четирите водещи измерения на тази Промяна (Фаза, Трансформация, 
Преход) — Мрежовото общество, докато за другите три измерения, съответно 
Глобализираното общество, Постмодерното общество и Рисковото 
общество, ще отделя относително по-малко място: те ще присъстват в този 
том естествено съвсем не повърхностно, но като обект на по-ограничено и по-
стеснено като фокус и акценти, внимание.  
 С други думи, главна тема на моя изследователски интерес в Третия том 
ще бъде един от най-актуалните и стратегически важни аспекти на сигурността 
— мрежовостта като налагащата се и разширяваща се форма на организация 
на света, на засилващото се мрежовизиране на обществата, институциите, 
предизвикателствата и мисленето. Ще се спра подробно на мрежовата 
парадигма, на основните закономерности на структурата, динамиката и 
приложението на мрежовите структури, както и на тяхното взаимодействие с 
все още запазващите се и упорито съхраняващите се, макар и отстъпващи 
стратегическата инициатива йерархични структури. 
 • Четвъртият том ще анализира риска, рисковете, рисковото 
общество и рисковия човек. В него, следователно, ще насоча аналитичните 
си усилия към друго ключово измерение на Промяната (Фазата, 
Трансформацията, Прехода) — Рисковото общество и свързаните с него 



рискове, пред които застава лице в лице човечеството, пред които се изправя 
недостатъчно подготвен и в не малка степен дезориентиран нашият свят. 
 Специално внимание ще бъде отделено на основните направления и 
водещите подходи при изучаването на риска. Значително място ще се посвети 
не само на теоретичните, но и на практическите проблеми, свързани с 
управлението на рисковете, преди всичко в контекста на трусовете и 
сътресенията, неопределеността и неустойчивостта, но също така и на 
колосалните нови възможности и шансове, които ни носи Третата вълна на 
Сигурността (Вълната на риска), дошла да замени Първата вълна (Вълната на 
безопасността) и Втората вълна (Вълната на сигурността).  
 Трябва да уточня, че за пълнота и улеснение на читателите съм посочил 
кратки данни за упоменатите от мен личности, заедно с оригиналното 
изписване (т.е. на родния език) на имената им и годината на раждане и, ако са 
починали, на смъртта им, така, както съм ги установил от различни 
информационни източници. Там, където такава информация липсва, означава, 
че не съм могъл да я открия. В бележките под линия съм пояснил, доколкото 
съм имал възможност и достъп до информация, съответните термини, като за 
целта използвах версиите на свободната електронна енциклопедия Wikipedia 
на български, английски и руски език4, а също така Речник на чуждите думи в 
българския език5, Латинско—български речник6, Български тълковен речник7, 
електронни тълковни речници8, както и редица други справочни материали на 
различни езици. Цитатите от Библията са по изданието на Св. Синод на 
Българската църква9. Когато привеждам названието на дадено понятие на друг 
език (от който обикновено е неговият произход), давам съкратено обозначение 
на съответния език, което според мен е лесно разбираемо: например др. гр. 
означава древногръцки, лат. — латински, ит. — италиански и т.н. Позволих си 
да бъда толкова обстоятелствен, най-вече заради младите хора, 
любознателните студенти, които евентуално ще прочетат тази книга — те са 
продукт и потърпевши на влошаващото се родно образование и за тях 
огромното мнозинство от цитираните от мен известни личности и понятия са 
почти изцяло непознати... 
 Разбира се, колкото да ми иска да бъда напълно откровен с читателя и 
да споделя в оптимална степен своите вълнения и съмнения (които, впрочем, 
съпътстват всеки един истински пълноценен творчески процес), това не би 
било нито възможно (заради ограничения обем и поради жанра на частта от 
монографията, наречена „Предговор“), нито пък и нужно (в края на краищата 
важно е не какво ще бъде казано в началото на книгата, а какво ще остане от 
нея след прочитането й до края).  
 Авторът има правото да реди различни, може би даже максималистични, 
научни планове, но това, което се запомня не са плановете, а резултатите. А 
оценката за тези резултати се дава от съпричастните читатели.  
 Написах току що „съпричастните“, защото съм вече на достатъчно 
години и с достатъчно натрупан горчив опит, за да знам, че макар текстът, 
който се чете да е един и същ за всички, той бива прочитан по различен начин, 
с различно отношение, с различни цели и съответно е оценяван с различни 
подбуди и изводи. Ала само съпричастните читатели (не казвам приятели, а 
читатели) са искрени в своето мнение и отношение към написаното, само те 
могат да отбележат по заслуги достойнствата и да критикуват конструктивно 
недостатъците. 



 У всеки уважаващ себе си автор, който съизмерва своя труд не с 
многокрясъчната шумотевица и лицемерната суматоха на деня, не с панаира 
на егото и суетата, в които сме потопени (понякога абсурдно забравяйки колко 
мимолетни и преходни сме всъщност), а с трайните ценности и с високите 
постижения на европейската, американската и руската науки (да, именно науки, 
а не наука!) за сигурността, освен неизбежното преживяване каква ще бъде 
оценката на субективните читатели трепка и мъждука тайната, скрита, 
интимна, защото принадлежи на най-вътрешния негов свят, надежда, свързана 
с очакването на оценката на единствения обективен Читател — Времето. 
 Не виждам смисъл човек да се опитва да прави наука и въобще да прави 
нещо стойностно, смислено, сериозно, струващо си, ако дори само в мечтите 
или поне в илюзиите си, не съотнася резултатите от своя труд с изискванията и 
критериите на този единствен обективен Читател. Каква е ползата от 
амбициите (нерядко прекомерни, а понякога болни) да надскачаме скромните 
си научни ръстове и късите си научни сенки, ако не изпитваме чувството на 
отговорност именно към него, към Времето. Да, Времето, като единствен 
обективен Читател винаги поставя нещата на техните места, но за нас, за 
всички труженици в полето на Науката е важно, че при писането, че при 
творенето, при съ-творяването сме били проникнати от тази отговорност. Да 
се пише и твори без нея, т.е. без отговорност, не е нищо друго, освен 
безотговорност. 
 И тук е мястото да премина към благодарностите, които при мен винаги 
са били не просто задължителна формалност, а искрен подтик. Даже нещо 
повече, бих желал те да можеха да бъдат адресирани към много повече хора! 
 Винаги когато разтварям една научна книга на английски или в превод от 
друг западен език, изпитвам разяждаща ме завист, пък било то и съвсем тиха, 
човечна, искрена бяла завист, четейки колко имена и организации са споменати 
в Предговора или в специалния раздел Acknowledgements (т.е. благодарности, 
признателности)! Авторът се обръща с топли думи към десетки учени — колеги, 
приятели, познати, работещи в неговата област, тъй като те са прочели части 
от книгата или дори цялата книга при това в предишни нейни варианти 
(чернови) и са му предали своите мнения, становища, бележки, препоръки, 
критики, несъгласия. Освен това той изрежда имената на свои студенти и 
сътрудници, които са му помагали в обсъжданията, в намирането на 
литература (дори с анализ на тази литература и с отсяване на нужното в нея), в 
правенето на библиографски и биографични справки, в търсенето на най-
точните термини и изкази. По-нататък вече става дума за фондации, 
библиотеки, институти и други (освен неговия) университети, на чиято 
финансова и морална подкрепа, научни архиви и фондове, семинари и 
конференции авторът е разчитал в работата си над монографията. И наред с 
това той изтъква, че написването на книгата не би било възможно без 
възможността да ползва (поне) едногодишен творчески (академичен, научен) 
отпуск от преките си преподавателски задължения… 
 Как да не си каже човек, четейки тези благодарности и признателности, 
че в такива условия писането на научен труд е просто песен! Не мислиш за 
нищо друго — нито за материални средства, нито за информационни ресурси, 
нито за лекции и дипломни работи, нито за административни задължения и 
попълване на всевъзможни бумаги, справки и др. документи, а пишеш, твориш, 
създаваш в еуфоричното състояние на истински празник на душата и духа!  



 Картината, която си представям е твърде идеалистична, но реалността е 
анти-идеалистична. Тя е естествено сурова, несъмнено трудна, безспорно 
тежка — с други думи тя е такава, каквато е, тя е просто реалност. Някой беше 
казал, нещо в духа на това, че да се пише фантастика е по-лесно, защото в 
живота трябва да се съобразяваш с ограниченията на реалността. Българският 
учен е човек-оркестър. Той абсолютно всичко (си) прави сам. И го прави в 
свободното от живота, т.е. от реалността време.  
 Ние нямаме култура на творчески дебати, на съвместни интелектуални 
усилия, на обсъждания на научни трудове; нещо повече, ние практически не се 
четем един друг или намираме в работите на един или друг колега само това, 
което искаме да намерим, четем само това, което сме убедени, че е написано 
от него. Плъзгаме се по повърхността, отразяваме в мислите си зрителните 
усещания, първите породени емоции от взирането във или плъзгането по 
страниците. С други думи, дори като четем нечий текст, ние пак търсим себе си, 
четем себе си, стремим се да видим себе си и да оценим себе си… Другият, 
колегата е фон, повод, първоначалният импулс. И това също е причина за 
кризата, която преживява повече от десетина година науката за сигурността у 
нас.  
 Българската наука за сигурността (чрез редица нейни „гъвкави“, 
„разумно“ прагматични или притиснати от живота до стената представители) се 
отказа от предишните си виждания и начини на мислене (защото ги прецени за 
непечеливши), но с много малки изключения не се опита да осъвремени и 
модернизира тези си виждания и начини на мислене. В резултат на това 
всъщност се промени отчасти езикът, на който говори и пише (а нерядко — 
компилира) тази наука, като от съветски, той стана американски, но като 
форма, като опаковка, като видима представа, като външен облик, като 
ОруеловскиIV новоговор. В дълбоката си същност, в съдържанието промените 
са микроскопични, на принципа: колкото, толкова…  
 Ето защо понякога, като затворя страниците на книга на български автор 
и разтворя страниците на книга на европейски, американски или руски автор, аз 
изпитвам културен шок. На пръв поглед обектът на изучаване е сходен, думите 
си приличат, цитираните учени са едни и същи, но дълбокото, истинското 
съдържание е коренно различно, като две разделени от времева пропаст 
епохи.  
 Вероятно това е така, защото като всяка наука, занимаваща се с 
управлението на обществото, науката за сигурността също трябва да бъде 
свързана със, „завързана“ за, прикачена към политиката на държавата и 
социалните процеси. Ала у нас властта по традиция и вече по инерция не се 
интересува от науката за сигурността. Първоначално властта използваше 
науката, само за да обосновава колко велики и единствено правилни са 
нейните, на властта, външнополитически проекти. След това властта започна 
да управлява без науката на сигурността, а с всяка измината година все повече 
и повече тя управлява въпреки, напук на науката за сигурността. Поради тази 

 
IV Джордж Оруел (George Orwell) е псевдоним на английския писател Ерик Артър Блеър (Eric Arthur Blair, 1903—1950), 
изобличил тоталитарното общество и тоталитаризмите, чрез своите антиутопии  „Животинската ферма” (Animal Farm, 
1945) и „1984” (1948). Новоговорът е езиковият инструмент на тоталитарната власт за подмяна на действителността и 
промиване на съзнанието, примери за него са функциите на министерствата: Министерството на истината (Миниправ) 
се занимава с информацията, забавленията, образованието и изкуствата, Министерството на мира (Минипакс) се 
занимава с войната. Министерството на любовта (Минилюб) поддържа законността и реда, Министерството на 
изобилието (Миниблаг); а така също и лозунгите на управляващата партия, изписани върху бялата фасада на 
Миниправ: Войната е мир; Свободата е робство; Невежеството е сила. Вж. Оруел, Джордж. 1984. С.: Профиздат, 1989, 
с. 27—28 (превод Лидия Божилова).  



фундаментална, фатална и феноменалнаV (във възможно най-лошия смисъл 
на думата) причина, науката за сигурността в България се чувства непоискана, 
непотърсена, нежелана, ненужна.  
 А с това и заради това нашата наука за сигурността полека-лека се 
превърна в самозадоволяваща се псевдо-VI или полу-творческа дейност. И то 
дейност, самозадоволяваща се не толкова с научна продукция, колкото с 
научни степени и звания, със свърхпроизводство на т.нар. „малки“ и „големи“ 
доктори, на доценти и професори. Както ми каза човек от охраната на един от 
нашите университети (с доста ловко и максимално добре експлоатиращо 
новата меркантилна, лишена от обективни критерии за стойност и качество 
ситуация, ръководство): „Тук при нас само охранителите и хигиенистките 
(чистачките) не сме се още защитили и хабилитирали, затова само ние не сме 
станали засега доктори, доценти и професори!“. 
  По количествените си параметри (титли и постове) науката ни за 
сигурността изглежда шеметно развиваща се, бурно прогресираща, неотклонно 
напредваща, ден след ден трупаща нови и нови достижения, докато по 
качествените си показатели тя тъпче на едно място и много рядко е да се появи 
стойностна книга. Под „стойностна книга“ аз разбирам такава, за която си 
казваш, че ако бъде преведена на английски език и получи разпространение 
навън, няма да остане незабелязана от световната научна общност в 
сигурността! 
 Но аз написах по-горе, че съм преминал в полето на благодарностите, а 
не на тъжните констатации. 
 И първата ми благодарност е насочена към ръководството на Военна 
академия „Г. С. Раковски“. Защото то ми разреши тримесечен творчески отпуск 
и така откликна на моето желание поне частично да поработя на спокойствие 
над тази монография. Не става дума за куртоазия — независимо от 
конкретните лица в ръководството на Военна академия, то през изминалите 
години винаги ме е подкрепяло и го е правило дори във времена, когато други 
висши учебни заведения, сред тях и един частен (т.е. на практика независим, 
напълно автономен), поради политически натиск от „Високо“, дори от „Най-
високо“, ме лишаваха от възможността да преподавам в тях и така, казано 
съвсем житейски, да заработвам хляба си. 
 Разбира се, три месеца са твърде кратък срок. Той отлетя като един миг. 
Но както казват руснаците: „На безрыбье и рак рыба“VII. Главното е друго, че за 
един учен е от много голямо значение в каква атмосфера работи, как се отнася 
академичната общност към него там, където той работи. Без никакво 
преувеличение мога да кажа, че във Военна академия аз се чувствам наистина 
удовлетворен от средата, в която се намирам, от атмосферата на търпимост и 
уважение към личното мнение, от отношението към науката и научните 
авторитети, от либералния дух, който цари там. Да, не съм допуснал езикова 
грешка, във Военна академия цари либерален дух и това наистина може да 
изглежда странно, като знаем какъв дух не цари, господства на някои други 
места! Виждал съм университети, където като нареди ректорът, „за“ гласуват 
105% от преподавателите, защото някои от тях вдигат и двете си ръце, та да се 
види колко единодушно съгласни са те с волята на ректора и това е част от 

 
V Феноменален (англ. phenomenal — изключителен, необикновен, присъщ на природните явления, осезаем) — 
необикновен, свръхестествен, изключителен, необичаен, рядък, извънреден. 
VI Псевдо- (др. гр. ψεύδω — лъжа, мамя, въвеждам в заблуждение) — първа съставна част (представка) в сложни думи 
със значение мним, лъжлив. 
VII Буквално, „Като няма риба и ракът е риба“, срв. „Като няма риба и цацата е риба“. 



„академичния дух“, от „демократичната атмосфера“, която потиска хората там… 
Не преувеличавам — животът ми минава вече 20 години в университетите и 
впечатленията ми са преки, понякога добити с оголени нерви. Затова мога да 
кажа достатъчно обективно, че по отношение на науката и преподаването, на 
учените и преподавателите съм се срещал в част от университетите с дух на 
безразличие, с формален дух, с консервативен дух, та дори и с дух на 
мракобесие. Нещо повече, у нас засега нито либералният дух, от една страна, 
нито духът на мракобесие, от друга, като двете крайности на ценностното и 
творческо състояние във и на университетите, по никакъв начин не са свързани 
с това дали университетът е юридически и фактически държавен, или 
юридически държавен и фактически частен, или фактически държавен и 
юридически частен,  или и юридически, и фактически частен. Демократичността 
и академичността, както и тоталитарността и мракобесието в пълна мяра и 
несъмнено са състояние на менталностVIII и манталитетIX, а не са следствие от 
формата на собственост… 
 Не искам да повтарям пропуска от предговора на предишната ми 
монография, затова тук специално ще благодаря на декана на факултет 
„Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия полк. доц. Георги 
Димов. Ако от страна на факултета и факултетния съвет аз неизменно срещам 
разбиране и уважение, то е заради неговата умела роля на ръководител, който 
успява в пълна мяра да се справи с една дейност (административната), която 
за мен е terra incognitaX и ме изпълва с лесно разбираема за неизкушения в 
нейните дебри, драми, закони и канони човек боязън… 
 За удивително спокойната, ненапрягаща, нестресираща и без 
преувеличение приятелска атмосфера в катедра „Национална и международна 
сигурност“ във Военна академия, аз искам да благодаря на всички колеги и 
приятели в катедрата: на нейния досегашен ръководител доц. Миланка 
Миланова, на професорите Георги Бахчеванов, Наталия Бекярова и Величка 
Милина, на доцентите Стефко Смоленов и Иван Панчев, на асистентите Илина 
Арменчева, Ирина Миндова-Дочева и Ивайло Иванов. Те до един са абсолютно 
доброжелателни, коректни и почтени в личните и колегиалните ни отношения, 
казвам го дори без милиграм преувеличение или защото така било прието да 
се казва. 
 Радвам се, че в последно време се формира даже не толкова 
рационално, колкото спонтанно една малка общност от съмишленици, с които 
работя с огромно удоволствие и се зареждам с идеи, а освен това те ми 
помагат с готовност тогава, когато се обръщам към тях с някакъв въпрос или 
проблем. Това са моите докторанти Радослав Бонев, който междувременно 
стана доктор, с превъзходно защитена дисертация „Стратегии за сигурност 
през XXI век“ и прие поканата ми да бъде единият от двамата научни редактори 
на тази монография, Гергана Йорданова и Васил Мавродиев. С нищо друго не 
може да се сравни удовлетворението от сътрудничеството с млади хора. Те са 
креативни, с много остро чувство за достойнство и справедливост, с 
нестандартно мислене и с удивително съзидателна, зареждаща позитивно 

 
VIII Ментален (лат. mens или mentis — ум, разум и лат. mentalis — умствен) — термин от психологията, отнасящ се до 
всичко, което се става в ума на човека; мисловен, психически; ментален обект душевен, психически; отнасящ се до 
мисловните нагласи, до интелекта. 
IX Манталитет (лат. mens или mentis – ум, разум и alis — другите, т.е. ум, начин на мислене) — устойчива съвкупност от 
психически, интелектуални, емоционални, социални и културни особености, присъщи на човек, етническа група, 
народност или нация, определяща начина, по който те действат, мислят, усещат и възприемат света; нрав, разбиране, 
съзнание, схващане, мисловност; начин на мислене, обусловен от степента на културното развитие на отделния човек. 
X Terra incognita (лат.) — непозната земя, неизучена област. 



енергия — все качества, които човек постепенно губи с напредването на 
годините, но му е приятно да ги вижда и да се убеждава, че те са живи, 
истински, естествени и … присъщи на определена възраст. 
 В тази монография се наложи да търся подходящи български думи за 
назоваване на някои понятия и фактически за запълване, така, както на мен ми 
се искаше, на празнините в езика, на който говори нашата наука за сигурността. 
Тук много ценна за мен бе помощта на Грета Керемидчиева (отличен преводач 
на книги в сигурността от английски език) и Капка Стойкова (чудесен 
специалист в областта на коучингаXI). Те ми помагаха не само и дори не 
толкова в ориентирането в лингвистичните дебри, но също така и с идеи, с 
неочаквани погледи върху нещата, понякога дори ми действаха 
дисциплиниращо, защото се отнасят с много голямо уважение към отделното 
слово и към словесността като изключително интелигентна и интелектуална 
сфера на изразяване и комуникация. 
 По-рано можеше и да изглежда малко странно но сега е напълно 
естествено да благодаря на голям брой мои приятели в социалната мрежа 
Facebook, с повечето от които не се познавам лично. Те откликваха с готовност 
на най-различни молби за уточнения, справки, значения на думи. Напълно 
логично е монография за мрежовостта да се опира непрекъснато на мрежовото 
общуване. 
 Тази книга е четвъртата поред, в която безценна помощ ми оказва д-р 
Ина Пеева. Даже не мога, а и не искам да си представя как бих се справял и 
оправял без нейната интелектуална сила; без невероятното й чувство към 
езика (а по-точно на езиците, защото наред със съветите за възлови ситуации, 
спорни въпроси и деликатни моменти при изказите и изразите на български 
език, тя ми помагаше също така по отношение на английския, италианския, 
отчасти на латинския и руския езици); без нейната отчайваща и талантлива 
смелост, след толкова години на наше сътрудничество, да навлиза, да се 
„вмъква“ в моя начин на мислене, за да направи изказа ми по-понятен за 
читателя; без компетентността й в редица области на сигурността, отбраната и 
външната политика; без уникалните й способности на научен, стилистичен, 
езиков и технически редактор, който умее до перфекционизъмXII да шлифова 
някоя моя „чепата“ фраза и да я превръща в научна стойност. 
 За първи път работя със Зоя Крачунова като редактор и коректор и се 
убедих, че всички суперлативи, споделяни от колегите за нея като безспорен 
професионалист са напълно оправдани, за което искрено й благодаря. 
 За пореден път изключително голяма и признателна е благодарността ми 
към „Военно издателство” ЕООД, към неговото ръководство и най-вече към 
управителя Пламен Стоянов и главния редактор Ценко Велев, а също така към 
редактора … за това, че ме подкрепят с издаването на трета моя книга, поемат 
свързаните с нея пазарни рискове. 
 И накрая са най-специалните ми благодарности — към най-близките хора 
край мен: майка ми, трите ми деца и техните житейски половинки, семейството 

 
XI Коучинг (англ. coaching — обучавам, наставлявам, подготвям, тренирам) — базиран върху психологията, 
мениджмънта, философията, логиката и жизнения опит метод за консултиране и тренинг, който не дава общи съвети и 
твърди, фиксирани съвети и препоръки, а се стреми да търси решения съвместно с клиента; насочен е към постигане 
на цели и създаване на мотивираност, позитивно мислене и нестандартни подходи, ориентирани към конкретната 
личност. 
XII Перфекционизъм (фр. perfection — усъвършенстване, довеждане на нещата до съвършенство) — убеждение, че 
може да се постигне най-добър резултат, търсене на идеалната форма или съдържание; отчитане и на най-
незначителните на вид детайли; убеденост, че усъвършенстването – собствено и на другите хора е изключително 
достойна цел, към която човекът трябва да се стреми. 
 



на сестра ми и разбира се внучката Беатрис, малката и прелестна Беа, с която 
светът изглежда коренно различен и аз не знам как бих се чувствал, ако тя не 
се бе родила, не растеше край мен и не бях изживял щастието да я виждам как 
расте и се променя с всеки изминал ден. С такова сърдечно и стоплящо ме 
обкръжение всяка, дори и най-трудната книга се пише по-лесно и по-леко.  
 През живота — край нас и пред очите ни, а понякога и през душите ни — 
минават много хора, ние пресичаме пътищата и съдбите си, стремежите и 
съмненията си, но всъщност само най-близките ти същества са винаги с теб и 
остават като скъпоценна опора тогава, когато ти се струва, че светът сякаш се е 
сринал напълно и завинаги. 
 
 В заключение, както обикновено се чувствам длъжен и задължен да кажа, 
че за достойнствата на книгата, а аз съм убеден, че тя има такива, заслугата е 
на мнозина, но за нейните слабости, пропуски и грешки, вината е само и 
единствено моя. 
 
 
София, 23.07.2014 г. 

Николай Слатински 
 



ВЪВЕДЕНИЕ 
За Четвъртия Преход и четирите пряко свързани със Сигурността 

трансформации на обществото  
 
        
 

Съдбата е отредила така, че тъй като не мога да 
разсъждавам за обработката на вълна и коприна, нито за 
печалби и загуби, по-добре е да размишлявам за държавата 
и трябва или да приема да стоя мирен, или да размишлявам 
за държавата. 

Николо МакиавелиXIII 

 
 
 
 Все по-засилващо се, все по-обземащо, все по-натрапчиво и все по-
развълнувано намиращо отражение в научната литература е убеждението, че 
през първите десетилетия на XXI век човечеството се изправя пред 
революционна промяна в своето мислене за и в отношението си към 
фундаменталнитеXIV въпроси на съществуването и развитието, на битиетоXV и 
съзнанието, на схващането и преживяването на света като единна, силно 
обвързана система и като наш общ планетарен дом.  
 Философи, учени, университетски преподаватели, експерти, мислещи 
хора и обикновени граждани чувстват, че стъпват върху подвижни пясъци, че 
нищо не е така, както преди, че нищо не е същото, че нещо се случва, че нещо 
се променя и то издълбоко, всеобхватно, мащабно. Затова те все по-често си 
задават въпроса за това в какъв свят постепенно навлизаме, какви са неговите 
характеристики и специфики, какво в нас самите, в житейското ни и жизнено 
поведение трябва да променим, за да не се загубим и да не загубим себе си в 
новите и може би много различни обстоятелства и начини на живот. В тази 
монография и аз ще се осмеля да търся отговорите на аналогични и подобни 
на тях въпроси. 
 Ние, днешните представители на човешкия род, сме уплътнили почти до 
предела цялото земно пространство, Земята вече съвпада с онова, което 
древните гърци са наричали ОйкуменаXVI. Въпреки апокалиптичнитеXVII и 
алармисткиXVIII прогнози на някои геоеколози, културни антрополози и 
социобиолози, на общественици, въобщественици и особено на специалисти по 
предвиждане на обезсърчаващи сценарии, ние трезво, без паника осъзнаваме, 

 
XIII Николо Макиавели (Niccolò Machiavelli, 1469—1527) — гениален мислител, философ и историк. Цитатът е от книгата 
 Доти, Уто. Революционният Макиавели. Живот и творчество. С.: Рива, 2005, с. 281 (превод Иван Тонкин). 
XIV Фундамент или основа (лат. fundamentum) — главна част от носещата конструкция на сгради и строителни 
съоръжения, която поема цялото натоварване на изградената постройка и ги предава на земята. 
XV Битие — в най-общ и понятен смисъл това е съществуващото и съществуването — една от основните философски 
категории за обозначаване на обективната реалност, съществуваща независимо от човешкото съзнание. 
XVI Ойкумена (др. гр. οἰκουμένη, от οἰκέω — населявам, обитавам) — заселената земя, усвоената, заеманата от 
човечеството част на света. Терминът е въведен от Хекатей Милетски (Хеткатей от Милет, Ἑκαταῖος, 550/540—
490/480/479 — древногръцки географ, историк и писател) за обозначаване на известната на гърците част от Земята с 
център в Елада (древна Гърция). Първоначално този термин обхващал само земите, населени с елински общности 
(племена), а по-късно включил и останалите, известни на човечеството земи. В славянските езици (напр. български, 
руски) той се предава като „вселена” — обитаваният от човечеството свят. 
XVII Апокалипсис (гр. Αποκάλυψις - разкриване, смъкване на завеса, откровение) — вид религиозни текстове; в 
разговорния език  се използва в значението на „свършека на света“. 
XVIII Алармист (фр. alarme — тревога) — лице, разпространяващо тревожни, пораждащи неспокойствие, непроверени 
прогнози, факти, слухове. Алармизъм — представа за неизбежността на глобалната екологична и-или икономическа 
криза, поради увеличаването на населението, изтощаването на ресурсите, замърсяването на околната среда, 
намаляването на биологическото разнообразие; научно течение, чиито представители насочват вниманието върху 
възможните катастрофични последици от човешкото развитие и влиянието на човека върху природата. 



че макар Земята, гледана от висотата и безбрежността на Космоса да е „бледа 
синя точица“XIX, то като Ойкумена, като пространство за обитаване, тя ни е 
напълно достатъчна, за да останем върху нея, в нея, с нея, заради нея още 
много, много дълго време, стига да сме разумни и отговорни. Разумни, разбира 
се, защото другото означава да продължим да живеем самоубийствено, както 
някога казваше един добър поетXX. И отговорни, естествено, но не толкова и не 
само към себе си, а преди всички и най-вече към идните поколения.  
 Ние, днешните жители на планетата Земя не бива да се окажем първите 
човеци, които си позволяват да живеят само за себе си, за собственото си 
егоXXI и своето удоволствие, без да мислят за идващите, за утрешните хора, т.е. 
за нашите деца и внуци. Подобно безотговорно, безнравствено, безпътно и 
безцелно съществуване може само да „изяде“ бъдещето на поколенията след 
нас, без те да са се родили още, за да ни потърсят сметка за това. 
 По-нататък в тази книга аз ще продължа да разсъждавам за Промяната, 
за промяната с голямо „П“, пред която е изправено човечеството и дори 
постепенно навлиза в нея, започва с тревога, стрес и трепет да чувства 
нейните сложни и многоаспектни измерения и влияния.  
 Веднага ще подчертая обаче, че тази монография няма за главна цел 
пълното и всестранно изучаване на Промяната. Подобна цел би била твърде 
амбициозна, тя едва ли е по силите на една-единствена личност, още повече — 
на мен.  
 Моята цел тук е малко по-различна и на пръв поглед доста по-скромна. Е, 
може би не чак толкова по-скромна, колкото имаща по-друг, по-различен фокус. 
Аз ще разсъждавам за Сигурността — в контекста на тази Промяна. Ето 
защо ще се опитвам да доловя и поставя на преден план редица 
характеристики на Промяната, някои от които са достатъчно важни, други 
отчасти или донякъде — по-второстепенни, но ще правя това, само и 
единствено като изучавам как те влияят на Сигурността, какво се случва 
със Сигурността в техния контекст и по какъв начин това се отразява върху 
държавата, обществото и гражданите. Същевременно признавам, че понякога 
ще си „позволявам“ — защото не мога да си го откажа, а и изкушението е 
прекалено силно, — да анализирам, в дълбочина и самата Промяна. 
 И така, оставяйки в пределите на вълнуващия и многоизмерен дискурсXXII 
на Промяната, в която човечеството навлиза необратимо, неумолимо и 
неизбежно, аз ще стесня значително полето на изследване. От всичките 
аспекти на Промяната ще взема само онова, което се отразява, при това 
радикално и дълбочинно, на начина, по който функционират социумитеXXIII 
(обществата и общностите). Тази промяна — и това е логично — настъпва най-
напред в развитите държави на т.нар. Запад (Европа и САЩ); тя засяга засега 
преди всичко тях, но постепенно прииждащите процеси ще обхванат и другите 
региони на света. 

 
XIX По прекрасната едноименна книга на американския астроном, астробиолог и писател Карл Сейгън (Carl Sagan, 
1934—1996), вж. Сейгън, Карл, Бледа синя точица, С.: Изток—Запад, 2013. 
XX Андрей Германов (1932—1981) — български поет, една от стихосбирките му се нарича „Самоубийствено живеем“ 
(1979). 
XXI Его — Аз, собствената ми личност, моите желания (като главни и водещи в поведението), моят вътрешен свят, 
всичко в мен, което е важно за мен. 
XXII Дискурс (лат. discursus — тичане към/бягане от; фр. discourse) — определени принципи, в съответствие с които се 
класифицира и представя действителността в едни или други периоди от време; способ на аргументиране, какво и как се 
говори, кому се говори, в каква обстановка, в какъв социокултурен контекст; социално обусловена организация на речта; 
стил/начин на мислене, процес на езикова дейност, символически акт; писмена или говорима комуникация; формална 
дискусия или дебати. 
XXIII Социум (лат. socium — общо, англ. socium; нем. Sozium) — социалното обкръжение на човека; голяма, устойчива 
социална общност, която се характеризира с единство на условията на живот, с общност на културата. 



 В началото ще се опитам да дам само частична, въвеждаща в 
изследователските ми усилия и насочваща по-нататъшния анализ, представа 
за някои от присъщите черти на днешния свят, а именно: 

• процеси на турбулентностXXIV и хаос; 

• силна динамика; 

• ускорени темпове на промяна; 

• ескалиращаXXV несигурност; 

• засилваща се непредсказуемост; 

• нарастващо ниво на сложност; 

• съкращаване на времето за вземане на решения; 

• навлизане в рисковото общество на серийно произвежданите 
несигурности (Улрих БекXXVI,10). 

 Подобни разсъждения, прогностични главоблъсканици и усилия да се 
„напипа“, да се долови и предскаже ритмиката на настъпващото време не са от 
днес и дори от вчера. Така например, още в далечната 1982 г., футурологътXXVII 
Джон Несбит в книгата си „Мегатенденции”XXVIII,11 систематизира 10 водещи 
стратегически промени/процеси, които той нарича именно така — 
„мегатенденции”: 

1. От индустриално общество към информационното общество: 
икономиката преживява „мегапромяна“ от индустриално общество 
към общество, базирано на информацията; 

2. От ускорено технологизиране към висока технология/висока 
чувствителност: с нарастването на технологичните възможности, 
ще трябва да се осигурят и високочувствителни характеристики; 

3. От национална икономика към световна икономика: 
националните икономики все повече се влияят от глобалната 
взаимозависимост; 

4. От краткосрочност към дългосрочност: компаниите ще започнат 
да мислят повече за дългосрочните отражения отколкото за 
краткосрочни действия; 

5. От централизация към децентрализация: компаниите все повече 
децентрализират управлението и инициативите; 

6. От институционална помощ към самоподпомагане: съществува 
тенденция компаниите все повече да разчитат на себе си, вместо 
да бъдат институционално зависими; 

7. От представителна демокрация към пряка демокрация: 
работниците и потребителите настояват за по-голямо участие в 
решаването на проблемите на правителството, бизнеса и пазара; 

 
XXIV Турбулентност (лат. turbulentus — бурен, безпорядъчен) — явление, при което при увеличаване на скоростта на 
движението на течността или газа, започват стихийно и самопроизволно да се образуват различни по честота, мащаб, 
скорост и посока вълни, открито през 1883 г. от английския учен, изучавал динамиката на течностите Осбърн 
Рейнолдс (Osborne Reynolds, 1842—1912). 
XXV Ескалация (англ. escalation — букв. изкачване нагоре по/чрез стълба) — увеличение, нарастване, разширение, 
разпространение, изостряне, засилване, интензифициране. 
XXVI Улрих Бек (Ulrich Beck, 1944) — германски социолог и политически философ. 
XXVII Футурология (лат. futurum — бъдеще, гр. λόγος — учение) — изучаване и прогнозиране на бъдещето и главните 
процеси и събития, които ни очакват в него. 
XXVIII Джон Несбит (John Naisbitt, 1929) — американски писател и изследовател на развитието на света в близко и 
далечно бъдеще. Мега- (гр. μέγας — голям) е десетична представка, въведена през 1960 г. Означава се с M и 
представлява умножение с 106 (1 000 000, един милион). Поставена пред дадена дума описание, тя подсказва, дава 
описание за нещо като особено голямо или изключително важно. 



8. От йерархии към създаване на мрежи: компютърът прави 
възможна обмяната на идеи по мрежа, вместо да се разчита на 
йерархичните нива на комуникация; 

9. От Север към Юг: хората показват предпочитания за придвижване 
от Север и Североизток към Юг и Югозапад; 

10. Оm „или/или“ към многообразие на възможности „и/и“: хората 
предпочитат многообразието пред „еднакво за всички“.12 

 Както можем да се убедим днес, повече от три десетилетия след това 
пророчествоXXIX на Джон Несбит, той наистина е успял (с малки и напълно 
простими, защото са естествени, отклонения от сегашната действителност) да 
предскаже главните насоки на развитие на света, като го е сторил издигайки се 
над идеологическите конфронтации, над тогавашната двуполюсна система на 
глобално противопоставяне, дори над господстващия познавателен 
инструментариум на онова време.  
 Подобен начин на прогнозиране, съчетаващ ефективна система за ранно 
сигнализиране, много задълбочен анализ, оптимален избор на критерии за 
оценка на алтернативните сценарии и здравословна доза визионерство, 
отговаря на потребностите на истински научната (извинявам се за 
тавтологиятаXXX) наука за обществата.  
 Такова прогнозиране, проникнато от лична етика и творчески морал, 
няма нищо общо с псевдофилософското говорене, което изсушава мисленето, 
шества необезпокоявано в научната и специализираната литература (а не само 
и не толкова в научнопопулярните брошури, където му е мястото!), 
профанизираXXXI дискусията и толкова силно е досадило на разумно мислещите 
хора. Наричам този тип говорене псевдофилософско, защото е изпълнено с 
неспиращо производство на ишлемеXXXII като свръхпродукция на наукоподобни 
думи и наукообразни термини; то е приказване, робуващо на предубеждения и 
сковано от инерционно мислене; надприказване, изпитващо дефицит на научна 
порядъчност и изпълнено с фантасмагорична плодовитост, изобщо, 
схоластикаXXXIII, с която едва-едва, като със смокинов листXXXIV, се прикрива 
взелата се насериозно откровена безотговорност на самопровъзгласили се 
интелектуалстващи пророциXXXV. 
 Прогнозирането е сложна мисловна дейност и няма нищо общо със 
занимания, претендиращи за аналитичност, синтетичност и научност, но иначе 
на практика оказващи се много по-близки до гледането на ръка и гадаенето на 
кафе. Умението да се прогнозира е висше човешко качество, една от най-
важните способности на човека, отличаваща го от другите живи същества.  

 
XXIX Пророчество — предсказание; послание до група хора (семейство, племе, народ, цивилизация или цялото 
човечество), предупреждаващо я за изменение на нейната съдба. 
XXX Тавтология (др. гр. ταυτολογία: ταυτο — същото и λόγος — слово, мисъл, смисъл, понятие) — необосновано 
повторение на едни и същи (или еднокоренни) или близки по смисъл думи; претрупана употреба на езика, когато едно и 
също нещо като думи или израз се повтори два и дори няколко пъти в близост, която може да дразни.  
XXXI Профан (лат. profanus — който е пред, извън храма) — човек, непосветен в тайнствата на божествената служба; в 
преносен смисъл — човек, който няма познания в дадена област, неспециалист; невежа, прост човек; неграмотен, 
непросветен, неук, неосведомен. 
XXXII Ишлеме — изработване на нещо с материали на клиента и заплащане на парче. 
XXXIII Схоластика (лат. scholastica от гр. σχολαστικός — учен, училищен; scholia — школа, академично училище) — 
систематична европейска средновековна философия (IX—XV век), чието изучаване е концентрирано в първите 
университети; средновековна идеалистическа и религиозна философия, която излиза от схващането, че истината е 
дадена в светото писание и почива на църковната догматика. Догма (гр. δόγμα, δόγματα — установявам, утвърждавам) е 
установената вяра и доктрина от религия, идеология или организация, неподлежаща на обсъждане или съмнение и 
приета за безусловна истина. 
XXXIV В Библията, Бог сътворява Адам и Ева и „Тогава се отвориха очите на двамата, и разбраха, че са голи, па съшиха 
смокинени листи и си направиха препасници.“ (Бит. 3:7). 
XXXV Пророк — човек, призован от Бог да известява неговата воля на вярващия народ. 



 Ненапразно неизменно подчертавам отговорността — лична и етична, 
институционална и професионална — при прогнозирането. Некомпетентното, 
неудачното, неумелото и ненаучното прогнозиране не само дезинформират и 
могат да доведат до сериозен и много често невъзстановим преразход на 
ресурси (материални, финансови, когнитивниXXXVI, т.е. свързани със знанието, 
човешки), но и да бъдат спусков механизъм за т.нар. самосбъдващо се 
предсказание (self-fulfilling prophecyXXXVII), чиито последици е трудно да се 
оценят, а понякога е трудно да се предотвратят. 
 Впрочем, в същата своя книга Джон Несбит описва още 10 тенденции, 
които макар и без характеризирането си като „мега” имат ключово, системно и 
ускоряващо развитието значение13: 

1. Процъфтяваща глобална икономика на 90-те години; 
2. Ренесанс в изкуствата; 
3. Възникване на „социализъм на свободния пазар“; 
4. Глобални начини на живот и културен национализъм; 
5. Приватизация на „държавата на благoденствието“; 
6. Възход на страните от Тихоокеански регион; 
7. Десетилетие на жените на ръководни постове; 
8. Век на биологията; 
9. Религиозно пробуждане през новото хилядолетие; 
10. Триумф на индивида. 

 Тези допълнителни 10 тенденции отново показват и доказват, че още 
тогава, в началото на 80-те години, когато човечеството не е чувало още за 
Михаил ГорбачовXXXVIII и не знае що е това перестройкаXXXIX, а елитни западни 
разузнавателни централи продължават по инерция да докладват на своите 
политически ръководства за мощта на Съветския съюз и опасностите от 
бъдещата му интервенционисткаXL и експанзионистичнаXLI политика, Джон 
Несбит наистина е доловил със своя интелект, интуиция и сетива редица 
основни черти на предстоящото развитие на нашата цивилизация. Развитие, 
което днес е набрало сила и стремителност, съдържащи потенциал, размах и 
енергия, способни да променят радикално света във всеки един стратегически 

 
XXXVI Когнитивен (лат. cognitiо — познание) — познавателен, свързан със съдържанието, с понятията. 
XXXVII Self-fulfilling prophecy — предсказание, което поражда причините за своето осъществяване; напр. един човек се 
опасява от дадено поведение на друг човек и с всички свои действия го тласка (принуждава) да има точно това 
поведение. Понякога се нарича „синдром на ревността“ — „jealousy syndrome”, защото в много случаи непрекъснато 
демонстрираната прекомерна и репресираща ревност „принуждава“ нейния обект към изневяра, като своеобразно 
отмъщение за тази ревност. Без да предполагам, че някой ден ще използвам в своите анализи този термин, той е в 
основата на моя научно-фантастичен разказ „Вместо интервю“, публикуван на 14 февруари 1987 г. на стр. 4 на вестник 
„Народна младеж“ (вж. http://nslatinski.org/?q=bg/node/60). В науката за сигурността self-fulfilling prophecy е пряко 
свързано с т.нар. Дилема на (не)сигурността — 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. 
С други думи, в общия случай не е вярно, че когато една държава инвестира в своята сигурност (увеличава ресурсите, 
полага усилия за нейната защита), то тя задължително получава повече сигурност (т.е. инвестициите в сигурността 
невинаги водят до повече сигурност).    
XXXVIII Михаил Горбачов (Михаи́л Серге́евич Горбачёв, 1931) — забележителен руски държавен деец, политик, 
ръководил Съветския съюз от 1985 до 1991 г. и допринесъл най-много за края на комунистическата система. Заемал 
поста генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз (1985—1991) и 
председател на Върховния съвет на Съюза на съветските социалистически републики, СССР (съветския парламент, 
1988—1990), пръв и последен президент на СССР (1990—1991), носител на Нобелова награда за мир за 1990 г. 
XXXIX Перестройка (от рус. — означава преустройство) — общото название на реформите и новата идеология на 
съветското комунистическо ръководство, използвано за обозначаване на големите и нееднозначни промени в 
икономическата и политическата структура на СССР, започнати от Михаил Горбачов през 1987 г. и довели на практика 
до разпадането на Съветския съюз. 
XL Интервенция (лат. Interventio — намеса) — военна, политическа, информационна или икономическа намеса на една 
или няколко държави във вътрешните работи на друга държава, с което се нарушава нейният суверенитет. 
XLI Експанзия (лат. expansio — разпространяване, разширение) — териториално, географско или друго разширяване на 
зоната на обитаване и/или на влияние, власт или контрол. 

http://nslatinski.org/?q=bg/node/60


съществен, системно организиращ и структурно определящ план, включително 
и геополитически, геоикономически, геофинансов, геосоциален, геоенергиен.  
 Днес едва ли някой би могъл да опровергае със заслужаващи внимание 
аргументи факта, че като Земя, като свят, като цивилизация, като човечество, 
ние се намираме в навечерието, впрочем не — в ранните утринни часове, на 
драматичен Преход, на качествено нов етап на еволюция, на качествено нов 
период на развитие, свързан с радикална трансформация на нашето 
индивидуално битие и общностно съзнание.  
 По своята социална и технологична, културна и ценностна същност, по 
глъбинните си и отдалечаващи хоризонта на себепознаване и стратегиране 
измерения, този Преход може да се сравни — а аз съм категорично убеден в 
това, — с други три Прехода от човешката история, също  толкова драматични 
и епохални с последиците си. Карл ЯсперсXLII първи говори за един от тези 
епохални Преходи, хронологически предшестващ настоящия цивилизационен 
Преход, а именно Прехода, довел до настъпването на т.нар. „Осево време“, 
като всъщност въвежда и самото понятие „Осево време“. 
 Според Карл Ясперс периодът между 800 г. и 200 г. пр.Хр. е „най-
дълбокият прелом на историята“. Тогава практически едновременно на редица 
места по света се появява сегашният тип човек, осъществява се философски и 
нравствен пробив в мисленето и действието на хората, породени са „основните 
категории, в които ние до ден днешен мислим, и [са] били сътворени наченките 
на световните религии“14, възникват нравствени, етични и естетични представи, 
които са изключително близки до съвременните — за  добро и зло, за 
справедливо и несправедливо, за почтено и непочтено, за морално и 
неморално, за красиво и грозно и т.н. Появява се също така и онова чисто 
човешко изобретение-притежание съвестта — „висшата инстанция за 
индивидуален самоконтрол“15. 
 Да, тогава се появява и съвестта! Акоп НазаретянXLIII прави 
предположение, че преди V век пр.Хр. човечеството не е познавало 
феноменаXLIV „съвест“ и че от тази епоха, а по-точно от СократXLV започва 
времето на интимния фактор на моралния избор. За тази цел Акоп Назаретян 
цитира статията на Виктор ЯрхоXLVI „Имало ли е у древните гърци съвест?“, в 
която авторът обръща внимание, че героите на ОмирXLVII, СофокълXLVIII, 
ЕсхилXLIX, ЕврипидL говорят за страха, срама и позора, но преживяват своите 
недостойни постъпки единствено във връзка с неизбежното си разобличаване. 
Техните морални основания са изцяло митологични и са свързани само с 
опасението от възмездие на всезнаещите богове. Ораторите и моралистите 
са апелирали и агитирали, предупреждавали и предпазвали от лоши дела 

 
XLII Карл Ясперс (Karl Theodor Jaspers, 1883—1969) — виден германски философ. 
XLIII Акоп Назаретян (1948) — руски културен антрополог. 
XLIV Феномен (гр. φαινόμενον — явяващ се, явление) — изключително явление или същество; термин, означаващ 
явление, долавяно чрез чувствено, сетивно съзерцание; явление, което е възможно да се постигне, чрез научен или 
ежедневен, преимуществено чувствен опит; физическо явление, потвърдимо събитие.  
XLV Сократ (Σωκράτης, 469—399) — велик древногръцки философ, чието учение ознаменува забележителен поврат във 
философията — от изучаване на природата към изучаване на човека. Създател на нов клон на философията — 
етиката (гр. ἦθος — нрав, обичай, характерното за отделния човек, това, което го различава от другите и му придава 
индивидуални черти). Определян е като първият философ в истински дълбокия смисъл на тази дума. Може да бъде 
наречен и първият западен философ, защото полага основите на онзи тип постигане на света и човека, определящ 
същността на западната (европейската) философия. 
XLVI Виктор Ярхо (1920—2003) — руски филолог, специалист по древногръцката драма. 
XLVII Омир (др. гр. Ὅμηρος, VIII век пр.Хр.) — легендарен древногръцки поет, създател великите епически поеми 
„Илиада“ (др. гр. Ἰλιάς) и „Одисея“ (др. гр. Ὀδυσσεία).  
XLVIII Софокъл (др. гр. Σοφοκλής, 496/5—406) — атински драматург и трагик.  
XLIX Есхил (др. гр. Αἰσχύλος, 525—456) — древногръцки драматург, баща на европейската трагедия. 
L Еврипид (др. гр. Εὐριπίδης, лат. Euripides, 480—406) — древногръцки драматург. 



изключително поради страх от боговете: защото това, което можеш да скриеш 
от хората не можеш да скриеш от боговете, чието възмездие е 
непредотвратимо16,LI. Както пише Виктор Ярхо: „Срамът е чувство достатъчно 
близко до съвестта, но не съвпадащо с нея. Срамът предполага преди всичко 
оценка отвън, а съвестта — отвътре; руското съчетание „ни срам, ни съвест“ 
много добре предава тази разлика… Човекът се срамува от своите действия, 
станали известни и навлекли му позор. Съвестта, напротив, предполага 
самооценка на героя, която не зависи от осведомеността на околните за 
неговите постъпки“17. 
 През този период (800—200 г. пр.Хр.) в толкова различни географски и 
етнически, политически и икономически региони, „човекът осъзнава битието в 
цялост, самия себе си и своите граници. Той изпитва страховитостта на света и 
собственото си безсилие; поставя радикални въпроси; изправен пред бездната, 
напира към освобождение и спасение. Схващайки със съзнание своите 
граници, той си поставя най-върховните цели“18. В Китай по това време 
постигат огромни висоти на мъдростта Лао ДзъLII и КонфуцийLIII и творят много 
други представители на основни направления на китайската философия. В 
Индия възникват УпанишадитеLIV, създава духовното си учение БудаLV и също 
така се развиват някои основни направления на индийската философия. В 
Иран възвестява своя светоглед ЗаратустраLVI.  В Палестина се появяват 

 
LI Как точно тук да не се замисли човек малко апокалиптично: 
Преди 25 века за първи път в Древна Гърция човечеството се сдобива с нещо качествено ново — Съвест! Дотогава е 
имало страх и срам, но поради възможно възмездие на боговете. А ето, че от Сократ и сократовото време започва 
появата на Съвестта - като извор и източник на морален избор. След 25 века вече и у нас, но не само у нас, се появяват 
и преуспяват двукраки същества — нравствени дегенерати, безскрупулни демагози, алчни и ненаситни, с морални и 
ментални увреждания, — които в името на успеха си са готови на всяка низост, които са оперирани от съвест. Дали 
човечеството като цяло и България в частност ще допуснат 25 века на Съвест, на достойни морални избори да бъдат 
захвърлени на сметището на цивилизацията (разбира се, заедно със самата цивилизация)?! 
LII Лао Дзъ (VI век), „Мъдрият старец“, „Почитаемият господин“ — велик китайски философ, автор на „Дао-дъ-дзин“ — 
„Трактат за Пътя (Дао) и свойството (Дъ)“. Основоположник на философията на Даоизма, обожествяван от своите 
последователи, даоистите. 
LIII Конфуций (ок. 551—479 г.), Кун Цю, Кун Дзъ, Кун Фу Дзъ („учителят Кун“) — една от най-значителните личности в 
китайската история и култура; велик философ, положил основите на философската система Конфуцианство. 
LIV Упанишади — около 150 индуистки религиозно-философски трактата в поезия и проза, отнасящи се към свещените 
писания на индуизма; създадени са в периода между около 600 г. пр.Хр. и 200 г. пр.Хр. Поставят началото на 
индуистката философия и религия.  
LV Сидхарта Гаутама Буда, Върховният Буда, Пробуденият мъдрец от рода на Шакиите (ок. 563 или 623—ок. 483 или 
543) — индийски духовен учител, легендарен основател на будизма. Думата "Буда" означава „пробуденият“, 
„просветленият“ на настоящата епоха. Гаутама е приеман от будистите за пробуден или просветен учител, който е 
споделил своите прозрения, за да помогне на съзнателните същества да се освободят от страданието, причина за 
което е невежеството (авидя). 
Будизъм (санскрит buddha dharma — Учение на Пробудения) — религиозно-философска система (дхарма) за духовното 
пробуждане (бодхи), обхващаща разнообразни традиции, вярвания и практики, основани на учението, приписвано на 
Сидхарта Гаутама. Макар будизмът да остава най-популярен в Азия, днес той има последователи в целия свят, като в 
зависимост от критериите за принадлежност към него броят на последователите му се оценява на поне 350—500 
милиона души. 
LVI Заратустра, Зороастър (вероятно VI век — първата половина на V век, може би 630—553 г. или 628—551 г.) — 
ирански религиозен реформатор, основател на Зороастризма, жрец и пророк, комуто е било дадено откровението на 
основното божество Ахура Мазда („Великата Аура“) във вида на Авеста — Свещеното писание на Зороастризма. Жрец 
— свещенослужител на определена езическа религия; човек, който чрез специални ритуали осъществявал връзката 
между хората и боговете и поради това имал голяма власт. Езичество — название за древните (най-често наричани в 
Европа предхристиянски) религии, обикновено с множество богове (политеистични); в общия случай всички религии, 
почитащи Природата и различните нейни проявления, които са естествено формирани и не са резултат от 
проповедническа и философска дейност на определена личност. 
Християнство (гр. Χριστός — Помазаният, месия) — религия, основана на живота и учението на Исус Христос от 
Назарет, Син на Бог, едновременно напълно божествен и напълно човек, Той е Спасителят на човечеството. Поради 
тази причина християните считат Исус за Христос (Месия). Службата на Исус, Неговата саможертвена смърт и 
последвалото възкресение често са наричани Евангелието („добрата вест"). Накратко Евангелието е вестта за вечната 
победа на Бог Отец над злото и обещанието за спасение и вечен живот за всички хора чрез божествена благодат. 
Християнство е най-голямата световна религия (2 милиарда и 300 милиона души), във всяка държава има поне една 
християнска община. 



редица юдейски пророци — ИлияLVII, ИсаияLVIII, ИеремияLIX, вкл. до 
ВтороисаияLX. 
 В Гърция е настъпил великият час на колоси като Омир, ПарменидLXI, 
ХераклитLXII, Сократ, ПлатонLXIII, ТукидидLXIV и АрхимедLXV.  
 Както пише Карл Ясперс: „За първи път имало философи. Хората 
дръзнали като отделни индивиди да се опрат на самите себе си. Отшелници и 
странстващи мислители в Китай, аскетиLXVI в Индия, философи в Гърция, 
пророци в Израел принадлежат един другиму, колкото и те да са различни един 
от друг по вяра, съдържание, вътрешна устроеност“19. Да допълним плеядата 
велики личности от този период с появата на гениални пълководци: КирLXVII, 
АшокаLXVIII, Сун ДзъLXIX.20 
 Логично е да се твърди, както прави това Карл Ясперс, че такова 
уникално съвпадение на духа и творчеството на Времето в различни 
цивилизационни пространства не може да бъде само „игра на историческата 
случайност“21. Вероятно човекът най-сетне, но завинаги, е излязъл от своята 
племенна, ограничена от биологичната си предопределеност същност и е 
започнал да се осъзнава като морално и етично отговорен за своите действия и 
за изборите, които прави; да измерва мечтите си, да оценява целите си и да 
определя ресурсите си за тяхното постигане като социално организиран 
творец на своята съдба. А за да твориш съдбата си ти трябва да можеш да се 
погледнеш „отгоре“ и да се съизмериш с далеч по-вечни и по-стойностни, 

 
LVII Илия (IX век пр.Хр.) — библейски пророк в Древен Израел. Появява се, за да върне увлеклия се по идолопоклонство 
еврейски народ към Истинския Бог. Свети пророк Илия единствен сред хората е взет жив на Небето и не е умирал 
физически. Той е един от най-великите християнски светии. 
LVIII Исая, Исаия, Исайя, Исайа (ок. 765 г.—VII век) — един от великите библейски пророци. В пророчествата си много 
пъти говори за необходимостта от „връщане към Бога“ и за идването на Месията, т.е. Спасителят.  
LIX Йеремия, Иеремия (655—586) — вторият след Исая от великите библейски пророци. Известен е като Плачещият 
пророк; с термина „йеремиада“ се означават горестни жалби и оплаквания. 
LX Второисая, Второисаия, Девтероисаия, Исаия Вавилонски (средата на VI век пр.Хр.) — условно обозначение на 
неизвестен пророк, автор на глави 40—66 или 40—55 на Книгата на Пророка Исая. Някои изследователи смятат, че 
глави 56—66 са дело на Третоисая, Тритоисаия (средата на V век пр.Хр.). 
LXI Парменид Елейски, Парменид от Елея (Παρμενίδης, ок. 540 или 520 г. пр.Хр.—ок. 450 пр.Хр.) — древногръцки 
философ, един от най-ярките представители на досократовия период в древногръцката философия. 
LXII Хераклит Ефески, Хераклит от Ефес (Ἡράκλειτος, ок. 544 г. пр.Хр.—ок. 483 г. пр.Хр.) — древногръцки философ, един 
от най-видните досократици. Той смята, че процесите и явленията трябва да се изучават, когато са свързани. 
Основател на първата историческа форма на диалектиката (διαλεκτική или изкуство да се спори, да се разсъждава), 
която е метод за аргументация във философията, както и способ за теоретическо мислене, имащо за предмет 
противоречието в съдържанието на това мислене. В Древна Гърция това се постига като участниците в диалога се 
придържат към различни мнения, но се стремят да намерят истината чрез обмен на своите мнения. Хераклит е 
известен с афоризма „Панта рей“ — „Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει“, „Всичко тече и нищо не остава“. Той е първият 
философ, за когото движението (промяната) е основна категория. В тази връзка е и неговото твърдение: „Не можеш да 
влезеш два пъти в една и съща (вода на) река“. 
LXIII Платон (Πλάτων, ок. 427 г. пр.Хр.—347 г. пр.Хр.) — гениален древногръцки философ, ученик на Сократ. Един от най-
великите,  най-мощните и оказали неизмеримо и неоценимо влияние с идеите си философи на всички времена. 
LXIV Тукидид (Θουκυδίδης, ок. 460 или 455 г. пр.Хр.—ок. 400 г. пр.Хр.) — най-големият древногръцки историк, автор на 
„История на Пелопонеската война“. 
LXV Архимед (Αρχιμήδης, 287—212 г. пр.Хр.) — забележителен древногръцки математик (най-големият в Античността) и 
физик, а също така механик и астроном, инженер и конструктор. 
LXVI Аскеза (гр. ασκεσις — упражнение), аскетизъм — вид духовна практика, преднамерено самоограничение, строго 
въздържание, вкл. самоизтезание с цел достигането на определени духовни цели; отказ от жизнените удоволствия по 
морални и/или религиозни съображения. 
LXVII Кир II Велики (Kuruš,  Κῦρος,  Cyrus, 600, 593 или 575—530 г. пр.Хр.) — цар на Персия (559—530). Велик властелин 
и пълководец, той превръща една малка зависима държавица в най-голямата империя, съществувала до този момент, 
присъединявайки повечето цивилизовани области от Средиземно и Мраморно море на запад до река Инд. 
LXVIII Ашока (Aśoka, 304—232 г. пр.Хр.) — трети по ред император (273—232) на империята на Маурите (държава в 
древна Индия, 317—180). След поредица от войни той завладява по-голямата част от полуостров Индустан. Известен е 
с прозвището Велики. 
LXIX Сун Дзъ (края на VI век или 544 г.—началото на V век или 496 г.) — гениален древен китайски мислител, 
пълководец и стратег,  известен и като Сун У, У Сун У или Достойният Сун от царството У. Автор е на шедьовъра 
„Трактат за военното изкуство” („Сун Дзъ бин фа” или „Военното изкуство според учителя Сун”), издаван в България и 
като „Изкуството на войната” и „Изкуството да побеждаваш”.  



непреходни неща, с други думи — да откриеш предназначението си, своята 
мисияLXX и смисъла на собственото си съществуване. 
 Карл Ясперс нарича именно периода между 800—200 г. пр.Хр.  „Осево 
време“ (нем. Achsenzeit, англ. Axial Age, Axial TimeLXXI). Той отнася към 500 г. 
пр.Хр. оста на световната история, която сочи вече 25 века развитието на 
човечеството и не само метафоричноLXXII, а и твърде реалистично „пронизва“ 
нашата епоха, определяйки еднозначно (поне доскоро) нейната същност и 
съдържание. 
 Карл Ясперс сравнява периода на Осевото време (Axial Age, Axial Time) 
с един друг, предшестващ го и също така епохален и епичен, период от 
човешкото развитие, „с едно централно администриране на високоразвито 
обезпечаване на живота“22, а именно времето от 5000 г. пр.Хр. до 3000 г. пр.Хр., 
когато са заложени началата на „древните високи култури“: в Египет (по 
течението на р. Нил или в Едноречието);  в Месопотамия (в „земята между 
двете реки” — между реките Тигър и Ефрат или в Двуречието);  в Индия (друго 
Двуречие — между реките Инд и Ганг); и  в Китай (още едно Двуречие — между 
реките Яндзъ и Хуанхъ). 
 Макар и с известна степен на условност (поради липсата на достатъчно 
исторически сведения, които да позволят аргументирането на правомерни и 
поне в приемлива степен надеждно обосновани твърдения), можем да назовем 
този „пред-осов“ период, т.е. 5000—3000 г.пр.Хр., като период на Цикличното 
време (CyclicalLXXIII Age, Cyclical Time), с други думи - на времето, движещо се 
не като стрела, каквото е Осевото време (Axial Age, Axial Time), а в кръг.  
 Движението в кръг — точно както в Евклидовата геометрия, т.е. в 
Геометрията на ЕвклидLXXIV, друг изключителен представител на Осевото 
време, — е движение не по права линия (по ос), което се осъществява само в 
едната от двете посоки, т.е. напред, към бъдещето, а по затваряща се в себе си 
линия, при това движението е също само в едната от двете посоки — по 
часовниковата стрелка. 
 От гледна точка на самоосъзнаването на човека като творец на своята 
Съдба и История, преминаването от Цикличното време към Осевото време 
би могло да се разглежда като своеобразно разгъване на кръга и насочването 
му от вечната циклична повтаряемост (Времето като Окръжност, като 
Кръг) към линейния преход Минало → Настояще → Бъдеще (Времето като 
Права линия, като Стрела). 
 В никакъв случай не само за пълнота на конструкцията, а напротив — 
като закономерен резултат от моето интелектуално и описателно-обяснително 
усилие да намеря колкото метафоричен, толкова и същностен модел на 
човешкото развитие (като развитие на Човека, но още повече — като 

 
LXX Мисия (лат. missio — пратка, доставка, изпращане, поръчение, задача) — главната цел на определен социален 
субект (човек, общност от хора, народ, държава или организация). Мисията дава представа за това какво представлява 
този субект, за какво съществува, към какво се стреми, как може да осмисли живота си, какво е неговото специфично 
място сред подобните нему субекти. Мисията включва в себе си разбирането на субекта за неговите убеждения, вяра, 
принципи, ценности. 
LXXI Die Achse (нем.) — ос; die Zeit (нем.) — време; axis, мн. ч. axes (англ.) — ос, оси; Age (англ.) — век, период, епоха, 
възраст, поколение; Time (англ.) — време, промеждутък от време, срок, епоха, период. 
LXXII Метафора (др. гр. μεταφορά — пренасям, преносно значение) — дума или израз, употребявани в преносен смисъл, 
в основата на които лежи сравнение на предмета с нещо друго на базата на техен общ признак; пренасяне на смисъла 
от една дума към друга; сравнение на привидно несвързани понятия. 
LXXIII Cycle (англ.) — цикъл, серия, кръг, (кръго) оборот, кръгов/затворен процес, такт, физ. цикъл, период. 
LXXIV Евклид (Εὐκλείδης, 323—283) — велик древногръцки математик, определян като баща на геометрията. Автор е на 
върха на античната математика — трактата „Елементи“, понякога превеждан като „Начала“ (Στοιχεῖα, лат. Elementa, ок. 
300 г. пр.Хр.), който е посветен на системното построяване на геометрията (наричана в негова чест Евклидова) – чрез 
система от аксиоми. 



развитие на Човечеството), ще определя периода от 12000 г. пр.Хр. до 8000 г. 
пр.Хр. като период на друго историческо/цивилизационно време — Точковото 
време (PointLXXV Age, Point Time), което се е разпростирало, а може да се каже 
и е властвало, преди Цикличното време (Cyclical Age, Cyclical Time).  
 Историческото/цивилизационното време, продължило от 12000 пр.Хр. до 
8000 г. пр.Хр. и определило смисъла и съдържанието на човешката история, на 
развитието на човешката цивилизация до Цикличното време, т.е. до 5000—
3000 г. пр.Хр., може наистина напълно логично и аргументирано, достатъчно 
разбираемо и обяснимо да бъде сравнено със и илюстрирано чрез друг 
аксиоматиченLXXVI геометричен обект и също толкова принципно важен 
геометричен символ като Окръжността и Правата линия — а именно 
Точката (Времето като Точка, Point Age, Point Time).  
 Да, това е именно такова време — Време Точка, Точково време (Point 
Age, Point Time). И по този начин историческият/цивилизационният пъзел 
постепенно се подрежда, като нещата закономерно идват на местата си. 
Точката (която е без-посочна) преминава в Кръг (с посоката на часовниковата 
стрелка); Кръгът преминава в Права линия (с посока напред към бъдещето). 
За пълната подредба на пъзела ни трябва още малко и нещата наистина ще си 
дойдат напълно и изцяло на мястото. Това ще стане малко по-късно и малко 
по-долу. 
 Точковото време е времето на постепенното усядане на ловците 
събирачиLXXVII, които дотогава постоянно и в непрекъснато движение 
преследват своята плячка и търсят растителната си храна; времето на истински 
революционната неолитна революцияLXXVIII, на постепенното преминаване на 
човека от просто адаптиране на своите потребности към външната среда към 
сложното адаптиране на външната среда към неговите потребности и този 
процес води до нарастване не само на потребностите на човека, но и на 
сложността на неговата вътрешна, душевна и духовна организация23; времето 
на зачеването, на „утробното доличностно състояние“24 и на мъчителното 
раждане на социалния човек. 
 Точковото време (Point Age, Point Time) е време, затворено в самото 
себе си; то е едновременно кръг с нулев радиус и линия с нулева дължина, с 
други думи, съдържа в себе си в зачатък, в зародиш и Цикличното време, и 
Осевото време. То е сякаш предчувствие за тях, обещание за тях, надежда за 
тях. 
 Не зная, ако след Точковото време не следваха едно след друго, а се 
развиваха едновременно и Цикличното време, и Осевото време, вероятно 
човешката история би била напълно различна. Но историята е такава, каквато 
е. В нея няма Ако …, то …, няма идеално повторение на обстоятелствата, 
затова нейното съдържание във всеки един миг, във всеки един момент е 

 
LXXV Point (англ.) — точка, място, пункт, позиция. 
LXXVI Аксиома (др. гр. ἀξίωμα — утвърждение, положение) — начално, базисно твърдение в дадена теория, което се 
приема в рамките на тази теория за истинно без доказателство, като самоподразбиращо се и се използва за доказване 
на следващите твърдения. 
LXXVII Ловци събирачи е общество, при което основното средство за препитание е директното набавяне, сдобиване и т.н. 
на растения и месо от животни (лов) от природата. Съответно лов и събирателство е методът за препитание 
благодарение на ядивни растения, плодове и ловуване на животни от дивата природа. 
LXXVIII Неолитна революция — преход на човешките общини от примитивната икономика на ловците събирачи към 
селско стопанство — земеделие и скотовъдство. Смята се, че е започнала не по-късно от 10000—8000 г. пр.Хр. в 
Близкия изток. Характерна черта на неолитната революция е създаването на малки села и градове и цялостно 
променяне на околната среда със създаването на отделни общества. Неолит (др. гр. νέος — нов и λίθος — камък) — 
новокаменна епоха, новокаменен век, последен стадий на каменната епоха, каменния век. Това е най-древният 
културно-исторически период в развитието на човечеството, когато основните оръдия на труда и оръжията се изготвят 
преди всичко от камък, дърво и кости. 



уникално, като аналогията и алтернативните разсъждения никога не са 
буквални, те са само вероятностно сравними.  
 За някои учени, изследователи и теоретици на развитието на човешката 
цивилизация, в това, което се преживява, в това, което се реализира като 
съдържание на Историята, като същност на историческия процес, има 
определен, поне на теория разгадаем от науката, СМИСЪЛ (напр. за Арнолд 
ТойнбиLXXIX и Лев ГумильовLXXX). Но смисълът, макар и разгадаем, изобщо не 
означава сам по себе си и непременно, задължително, наличие на някаква цел. 
Той е много повече движение и ставане, случване и редуване на логически 
подредени и взаимно свързани събития, в най-главното на които има някаква 
несъмнена закономерност и тя по никакъв начин не може да бъде плод 
единствено на случайност, на стихийно стекли се обстоятелства. И именно тази 
закономерност, ако бъде успешно разгадана, би ни приближила до схващането, 
до разкодирането и дешифрирането на смисъла, намиращ се в съдържанието 
на Историята, в същността на историческия процес. 
 За други учени, изследователи и теоретици на развитието на човешката 
цивилизация, в това, което се преживява, което се реализира като съдържание 
на Историята, като същност на историческия процес има определена, поне 
на теория разгадаема от науката ЦЕЛ, която историята се стреми в своето 
развитие да постигне (напр. за Георг Вилхелм Фридрих ХегелLXXXI и Карл 
МарксLXXXII). Тази цел минава като червена нишка през събитията, които ние 
възприемаме като История, като исторически процес. Тя ги подчинява на себе 
си, свързва ги в разумна и логическа последователност и намира достатъчно 
сили, аргументи и ресурси да минимизира негативните ефекти от някои 
случайни въздействия и от някои стихийно стекли се обстоятелства. Така че 
Историята, историческият процес са телеологичниLXXXIII, те имат цел и тази цел 
е това, заради което те протичат във времето. Ако в Историята, в историческия 
процес е заложен някакъв смисъл, то той не е автономен, сам по себе си и сам 
за себе си, а служи като предпоставка за реализирането на тяхната цел. Точно 
заради това ходът на Историята, на историческия процес е закономерен. И 

 
LXXIX Арнолд Тойнби (Arnold Toynbee, 1889—1975) — британски историк и културен антрополог, автор на 
фундаменталния 12-томен труд за раждането и упадъка на цивилизациите — „Изследване на историята“. 
LXXX Лев Гумильов (Лев Гумилëв, 1912—1992) — руски историк, географ и етнолог. Въвежда понятието „пасионарност“ 
— индивидуален и преди всичко общностен признак, определян като способност към енергични усилия и целенасочени 
свръхнапрежения и стремеж към изменение на обкръжението. Личностите, способни на пасионарност се наричат 
пасионарии. Когато пасионариите са много, общността е готова да преследва мащабни, дори непостижими цели и 
идеали, способна е на високи постижения, на промяна на съдбата си.  
LXXXI Георг Вилхелм Фридрих Хегел (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831) — велик германски философ. 
LXXXII Карл Маркс (Karl Marx, 1818—1883) — забележителен германски философ, обществен деец и идеолог, чиито 
научни трудове, заедно с произведенията на съратника му Фридрих Енгелс се превръщат в основа на учение — 
Марксизъм, превърнато в политическа доктрина и идеология на комунистическите партии и в основа на изграждането в 
бъдещето на комунистическо общество — проект, завършил с пълен исторически провал в държавите от 
социалистическата система, в която водеща роля играе Съветският съюз.  
Марксизъм — философско, политическо и икономическо учение, базирано на идеите за революционна и насилствена 
промяна на обществото, утвърждаващо неизбежността на класовата борба и социалната революция, водещата роля на 
пролетариата в революцията, която ще доведе до унищожаване на стоковото производство и частната собственост, 
съставляващи основата на капиталистическото общество, ще бъде установена обществена собственост на средствата 
на производство и новото общество (комунизъм) ще се насочи към всестранно развитие на всеки член на обществото, 
като от всекиго ще се очаква да се труди според способностите си, а ще получава според потребностите си. 
Марксизмът бе превърнат в силно догматизиран икономически и обществено-политически възглед за света и в 
радикално политизиран метод за обществено-икономическо изследване, станали основа на социалистическите и 
комунистически партии и движения, както и идеологическа мотивация на катастрофиралия исторически експеримент в 
Съветския съюз и в десетина социалистически държави, сред които и България. 
Фридрих Енгелс (Friedrich Engels, 1820—1895) — немски философ, икономист и революционер.  
LXXXIII Телеология (др. гр.  τέλειος — достигнал целта, заключителен, свършен и λόγος — учение, наука) — философско 
учение за обяснение на развитието с помощта на крайни, целеви причини; разглеждане на нещата като целево 
причинени; схващане, според което всичко в света е целесъобразно и функционира на основата на разумна творческа 
воля и чрез съответствие между причини и цели; всичко в света е сътворено от Бога, така че едно нещо служи като 
средство за друго; всяко нещо има своя цел, която обуславя съществуването му. 



именно тази закономерност, ако бъде успешно разгадана, би ни приближила до 
схващането, до разкодирането и дешифрирането на целта, определяща 
съдържанието на Историята, същността на историческия процес. 
 Дали обаче ще се гледа на историята като на История-Смисъл или като 
на История-Цел, тя, историята, както казах, е безалтернативна и всъщност 
историята е това, което се е случило, а не онова, което би могло да се случи, 
ако нещата бяха тръгнали в друга посока или ако от основните нейни 
действащи личности, организации и обществени сили бе направен някакъв друг 
избор. Ето на базата на тези разсъждения аз правя извода, предлагам 
обобщението (разбира се, придържайки се строго към анализа, логиката, 
терминологията и систематиката на тази част от своята монография), че 
досега, до този момент от развитието на човечеството, неговата история е 
динамичен процес преминал през три революционни Прехода и в момента 
започва четвърти революционен Преход. 
 За да поясня тезата си и за да систематизирам четирите Прехода трябва 
да допълня още малко своя анализ. Най-напред, неизбежно възниква въпросът 
— а какво Време е било преди Точковото време? Отговорът на този въпрос е 
следният: Времето от 25000 г. пр.Хр. до 20000 г. пр.Хр. — онова изключително 
далечно и оставило твърде малко достоверно и достатъчно идентифицируеми 
и верифицируемиLXXXIV следи, е пред-историческото/пред-цивилизационното 
Време, Времето на човешката до-история, пред-история, на човешката до-
цивилизация, пред-цивилизация. Можем да го наречем Извън-Време, Преди-
Време, До-Време, то всъщност е Нулевото време (ZeroLXXXV Age, Zero Time) 
защото в социален план то е в някакъв смисъл отрицание на самото Време.  
 Не бихме могли и да разсъждаваме другояче, защото в дълбоката 
същност и във философския смисъл на провежданите тук разсъждения, на 
споделяната тук теория, Времето няма само темпорално 
(хронометрично)LXXXVI измерение, темпорална (хронометрична) 
същностLXXXVII; то има и социално измерение, социална същност. Времето не е 
само неуловима протяжност, в която протича животът на човечеството и не е 
само съсъдLXXXVIII, в който се вмества битието на човешката цивилизация. 
Времето е едно от измеренията, един от аспектите, една от същностите на 
човечеството. То е преплетено в живота на човешката цивилизация, сплетено е 
с живота на човешката цивилизация и със своите превъплъщения е животът на 
човешката цивилизация. 
 За разлика от човека, животните нямат социално чувство за време, те 
не измерват (не чувстват) времето по друг начин, освен чрез биологичната си 
същност, чрез биологичните си цикли. За тях времето започва и свършва с 
техния живот. Те не оставят име, следа, дела, спомен във времето.  
 За човека времето има социален смисъл, човекът го чувства и като 
биологическо, и като социално същество. Човекът е станал човек, не само и 

 
LXXXIV Верификация (лат. verus — истинен, верен и facere — правя, върша) — проверка, проверимост, потвърждаване на 
съответствието на даден продукт с еталона; разпознаване на лъжата; контролиране, сверяване, тестиране, 
установяване, удостоверяване на истината. 
LXXXV Zero (англ.) — нула, нищо. 
LXXXVI Темпорален (ит. tempo от лат. tempus — време) — временен, времеви, преходен, свързан с или ограничен от 
времето; съществуващ във времето; интензивност на развитието на нещо, характеризиращ протичането му във 
времето. 
LXXXVII Хронометър (др. гр. χρόνος — време и μετρέω — измервам) — часовник с особено точно измерване на времето; 
предназначен за измерване на кратки периоди от време с много голяма точност. Името му идва от гръцката митология, 
където богът на времето е Хронос. Хронос (др. гр. Χρόνος — времето, божествено олицетворение на времето, от него 
произлезли огънят, въздухът и водата, а от тях се зародили божествените потомства (Батаклиев Георги. „Антична 
митология. Богове и герои. С.: Изток—Запад, 2011, с. 412). 
LXXXVIII Съсъд, мн. ч. съсъди, (два) съсъда — остар. Съд за течности. 



не най-вече когато е се е научил да отглежда свине в двора си и картофи в 
градината си. Човекът е станал човек много повече и преди всичко когато е 
постигнал разбирането за Време, когато е започнал да осъзнава Времето, да 
го измерва и изпълва със смисъл; когато е започнал да го отвоюва от боговете, 
да си го присвоява, и същевременно да го обобществява и да го приватизира. 
Когато е осъзнал, че биологически той приключва във времето със смъртта си, 
но социално продължава да съществува във времето — с името, със следата, с 
делата, със спомена, които оставя. Но това човекът постига, едва когато се 
превърне в социално същество — в общността, в обществото, т.е. в социума. 
Общността е повече от стадо, тя не е изградена само от безсъзнателни 
инстинктивниLXXXIX нужди, а и от съзнателни социални потребности. Човекът не 
само създава Общност, Общността създава Човек. И този Човек вече живее и 
присъства във Времето и като биологическо същество, и като социална 
същност. 
 Ето затова наричам времето преди Точковото време (Point Age, Point 
Time)  „Нулевото време“ (Zero Age, Zero Time), с чието изчерпване човекът 
започва едва-едва и на моменти (на исторически моменти, а не на моменти 
като мигове) съвсем слепешката да извършва много бавен, мъчителен, дори 
болезнен Преход от биологичното живеене в Нулевото време, т.е. извън 
Времето към социалното живеене във Времето, т.е. в Точковото време. 
Затова времето дотогава е все още извън-Време - човекът не е влязъл във 
Времето, не води равноправен диалог с него (така че и той да бъде във 
Времето и Времето да бъде в него), не е започнал да го привлича към себе си и 
да го опитомява, да го изпълва със съдържание, с познание на Времето за 
самото Време.  
 Мисля, че е ясно — да, Времето е текло, човекът е бил във Времето, но 
Времето не е било в човека, то за него е било без значение — в социалния, в 
културно-антропологическия смисъл. Време, което не е в човека, за човека е 
време-извън, време-нула, без-временно време.  
 Времето има смисъл, само когато е в човека като социална личност, т.е.  
личност, мислеща за себе си като за социална личност. Докато времето е 
Нулево, човекът само съществува в него, но не присъства в него, ако 
използваме понятието присъствие не по отношение на пространството (на 
средата), както това задълбочено прави Димитър Димитър Йончев25, а по 
отношение на времето, във времето.  
 Подобно на Димитър Йончев (който не съвсем ясно защо се ограничава 
само с присъствието в пространството, а пропуска присъствието във 
времето), ще свързваме понятието присъствие със сигурността и ще го 
измерваме чрез понятията „контрол“, „управление“, „влияние“, „въздействие“, 
„сила“, „насилие“. 
 Така че нека да го поясня отново и отново, за пореден път — разбира се, 
Времето преди Точковото време е текло (защото Времето винаги тече, дори 
когато ни се струва, че е спряло). Времето и тогава е текло, а докато е текло, 
под повърхността на видимостта, някъде дълбоко в почвата на живота са 
покълвали все още незримо и съвсем безшумно семената на човешкото 
възникване от биологично същество в социален индивид. Ала това, че Времето 

 
LXXXIX Инстинкт (лат. instinctus — подтик) — вродена предразположеност и стремеж на даден жив организъм да следва 
определено поведение, което осигурява приспособяване към околната среда и отразява полезния опит на предходните 
поколения във вида на поведенчески реакции. Инстинктът не се заучава, а е унаследен модел на действие, 
активизиран от повече или по-малко конкретен набор от вътрешни или външни стимули, той е вродена способност у 
човека и животните да извършват несъзнателно целесъобразни действия; подсъзнателно, вътрешно чувство. 



е текло се е случвало без участието на човека и без човекът да осъзнава, че 
Времето тече.  
 Време, чието протичане човекът не осъзнава, е псевдостатично и 
биологично, а не динамично и социално време, време на не-промяна, т.е. на 
промяна, която човекът не усеща или ако усеща, не може да осмисли и оцени. 
В този смисъл това време е Нулевото време (Zero Age, Zero Time). А времето 
е Нулево, защото стойността му в социален план за човека клони към нула, 
близка е до нула, равна е на нула. Или както пише Мирча ЕлиадеXC: „Въпреки 
че протича във времето, животът на архаичния човек е cвeдeн дo повторение 
на архетипниXCI действия (т. е. на категории, а не на събития) … 
„примитивният“XCII човек живее в сегашно продължително Време”.26 
 Както бе анализирано в една от предните мои книги27, за Западната, 
индивидуалистична цивилизация в много по-голяма степен Времето е Стрела, 
сочеща от Миналото, през Настоящето към Бъдещето; докато за Източната 
колективистична цивилизация в много по-голяма степен Времето е Кръг, по 
който Природата и хората се въртят повторяемо, циклично, вечно. Ето защо не 
е никак странно и никак не е чудно, че с настъпването на Осевото време и 
преустройството на света и човешките отношения съгласно неговите норми, 
принципи, ценности и цели, постепенно цивилизационната и стратегическата 
инициатива премина у Западната цивилизация. И затова досега, за добро или 
лошо, практически всички принципи, схващания, юридически норми, 
възприемани като глобални, са базирани най-вече върху наследството на 
Европейската (а днес Западната, евроатлантическата) цивилизация: 
Древногръцката философия, Римското право, Ренесансовият хуманизъм, 
Модерните идеи за демокрацията, човешките права и свободи.  
 Казано другояче, в света на Осевото време инициативата принадлежи 
на цивилизацията на Осевото време, Западната цивилизация — по нейните 
ценности и стратегически ориентири се построява и управлява човечеството. 
Както ще видим обаче, драмата на Запада се състои в това, че ние постепенно 
излизаме от Осевото време и навлизаме в качествено различно време. И с 
настъпването на това качествено различно време Западът не може да 
продължава да мисли и да говори, да претендира за изключително право, едва 
ли не за монопол, върху определянето на посоката и още повече — на 
съдържанието на глобалните, континенталните, регионалните и националните 
процеси. Новото време вече не е Осевото време. Значи в някакъв смисъл то 
не е Западното време. Новото време е синтетично време и максималното, на 
което Западът може да разчита в него е на равноправен дял в участието в и в 
управлението на световните дела. Отстъпването на правомощия и влияние не 
е признак на слабост, то е признак на мъдрост, стратегическа и хуманистична 
мъдрост и не трябва да се приема като принуда, а като висш морален дълг на 
Запада.  
 Когато говоря за Нулевото време, Точковото време, Цикличното 
време, Осевото време, като ключови периоди от човешкото развитие, от 
развитието на света и планетарната наша цивилизационна общност, е 
необходимо да поясня следното принципно свое разбиране. Като съответно 

 
XC Мирча Елиаде (Mircea Eliade, 1907—1986) — румънски културолог, историк на религиите, писател. 
XCI Архетип (гр. ὰρχέτῦπος — модел, пример; от αρχε — начало, τνποξ — образ,) — модел на обект, личност или начин 
на поведение; първичен образ (първообраз), символ, оригинал; често повтарящи се първоначален модел, изконен тип, 
типаж, сюжет, мотив, поставени в основата на митовете, фолклора, културата и преминаващи от поколение в 
поколение (глупавият цар, злата мащеха, верният слуга и др.). 
XCII Примитивен (лат. primitivus) — неразвит, на много ниска степен на развитие, първобитен, първоначален, първичен, 
прост, низш, слабокултурен, с възможно най-просто устройство. 



Време (Нулево, Точково, Циклично, Осево) всеки от тези периоди има 
конкретни хронологични измерения (25000—20000 г. пр.Хр., 12000—8000 г. 
пр.Хр., 5000—3000 г. пр.Хр., 800—200 г. пр.Хр.). Именно през тези периоди се 
формират постепенно всички базисни, структурно- и системно-определящи 
отношения, характеризиращи отделните Времена: 

—  Властовите отношения (power relations) свързани с 
възпроизводството на управлението, неговите институти и 
институции, норми и ценности; 

— Икономическите отношения (economic relations), свързани с 
възпроизводството на богатството, неговите институти и 
институции, норми и ценности; 

— Социалните отношения (social relations), свързани с 
възпроизводството на обществото, неговите институти и 
институции, норми и ценности; 

— Културните отношения (cultural relations), свързани с 
възпроизводството на идентичносттаXCIII, неговите институти и 
институции, норми и ценности; 

— Когнитивните (познавателните) отношения (cognitive relations), 
свързани с възпроизводството на знанието (за света и за себе си), 
неговите институти и институции, норми и ценности; и 

— „Сигурностните“отношения (security relations), свързани с 
възпроизводството на защитеността, неговите институти и 
институции, норми и ценности. 

 След края на всеки от тези периоди (20000 г. пр.Хр., 8000 г. пр.Хр., 3000 г. 
пр.Хр., 200 г. пр.Хр.) господстват (имат решаващо влияние, определят 
съдържанието и посоката на развитие) именно така формираните базисни, 
структурно- и системно-определящи отношения, характеризиращи съответното 
Време. Постепенно тяхното съдържание (а значи и Времето, за което те са 
присъщи) се изчерпва и тогава започва Преход към новото, към следващото 
Време. Ето това се случва непрекъснато в човешката история и то се изразява 
в четири Прехода, за които именно става дума в това Въведение.  
 Точно както Нулевото време (25000—20000 г. пр.Хр.) постепенно 
отстъпва инициативата (и господството, властта) на Точковото време; също 
както Точковото време (12000—8000 г. пр.Хр.) постепенно отстъпва 
инициативата (и господството, властта) на Цикличното време; и както 
аналогично Цикличното време (5000—3000 г. пр.Хр.) постепенно отстъпва 
безвъзвратно инициативата (и господството, властта) на Осевото време; така 
днес ние навлизаме в революционен период от човешкото развитие, при което 
Осевото време (800—200 г. пр.Хр.) постепенно отстъпва инициативата (и 
господството, властта) на едно ново време — на Времето като Спирала, на 
Времето Спирала, на Спираловидното време (Spiral Age, Spiral Time).  
 Спираловидното време ще бъде времето, което съчетава в неотделим 
и интегративен вид и Нулата, и Точката, и Кръга (т.е. Окръжността) и 
Правата линия (т.е. Стрелата). При него вече движението е много по-сложно и 

 
XCIII Идентичност (англ. identity — самоличност, еднаквост) — термин, използван в социалните науки, за да опише 
индивидуалното разбиране на човека или съвместното разбиране на групата хора за себе си, като отделна същност 
или група; свойство на психиката на човека или групата хора, което в концентриран вид изразява това, което за 
човека/за групата е неговата/нейната представа за себе си, за принадлежността му/й към определени социални, 
национални, професионални, езикови, политически, религиозни, расови или други общности или народи; възприятието 
на човека или групата хора като въплъщаване на общи, присъщи на дадена общност свойства, нагласи, оценки, 
убеждения и вярвания, чрез които човекът или групата се отделя, отграничава от другите хора или групи хора. 



изпълнено с далеч по-висок и по-дълбок смисъл. То е движение както в кръг — 
по часовниковата стрелка, така и по права линия — напред, към Бъдещето. 
 
 Обобщавайки, аз твърдя, че светът, в който ние живеем не просто 
преминава линейно, постепенно, плавно от едно състояние към друго, а 
извършва радикален преход с много сериозни измерения във всички аспекти на 
човешката дейност, във всички аспекти на общественото развитие.  
 Днес е особено, изключително трудно да се предвидят измененията, 
които ще настъпят, предизвикателствата, пред които ще се изправим, 
рисковете, които ще трябва да управляваме, но е ясно, че досегашните 
подходи и методи за справяне с трудностите и проблемите няма да са вече 
ефективни. Така е, винаги когато има епохална, революционна промяна в 
глобален мащаб. В наши дни ние сме свидетели именно на такава епохална, 
революционна промяна — промяна, несъмнено изцяло сравнима по мащаб и 
последствия с предишните Три Прехода: 

➢ Първи Преход: от Нулевото време към Точковото време; 
➢ Втори Преход: от Точковото време към Цикличното време; и  
➢ Трети Преход: от Цикличното време към Осевото време.  

 Ето защо убедено и без никакви съмнения ще нарека тази промяна 
Четвърти Преход: 

➢ Четвърти Преход: от Осевото време към Спираловидното време.  
 
 И така, за целите на изследването ще формулирам по следния начин 
своята теза (вж. Таблица В.1.):  

➢ Периодът 25000—20000 г. пр.Хр., т.е. пред-цивилизационният етап на 
човечеството е Нулевото време. Постепенно Нулевото време се 
изчерпва, човечеството извършва своя Първи цивилизационен преход 
(Първи Преход) и приблизително към 12000 г. пр.Хр. то навлиза в 
Точковото време; ето защо Първият Преход е преход от  Нулевото 
време към Точковото време.  

➢ Периодът 12000—8000 г. пр.Хр. е Точковото време. Постепенно 
Точковото време се изчерпва, човечеството извършва своя Втори 
цивилизационен преход (Втори Преход) и приблизително към 5000 г. 
пр.Хр., то навлиза в Цикличното време;  ето защо Вторият Преход е 
преход от Точковото време към Цикличното време. 

➢ Периодът 5000—3000 г. пр.Хр. е Цикличното време. Постепенно 
Цикличното време се изчерпва, човечеството извършва своя Трети 
цивилизационен преход и приблизително към 800 г. пр.Хр. то навлиза 
в Осевото време; ето защо Третият Преход е преход от Цикличното 
време към Осевото време. 

➢ Периодът 800—200 г. пр.Хр. е Осевото време. Постепенно Осевото 
време се изчерпва и приблизително към началото на Третото 
хилядолетие (2000 г. сл.Хр.), т.е. в наши дни, човечеството извършва 
своя Четвърти цивилизационен преход, след който то ще навлезе в 
Спираловидното време; ето защо Четвъртият Преход е преход от 
Осевото време към Спираловидното време. 

➢  Когато Четвъртият Преход приключи (вероятно към 2050 г.), ще 
започне Спираловидното време. 

 
Преходи Название на периода 

на български 
Название на периода 

на английски 
Продължителност на  

периода в години 



в години 

 Нулевото време Zero Age, Zero Time 25000—20000 г. пр.Хр. 

Първи Преход към Точковото време Point Age, Point Time 12000—8000 г. пр.Хр. 

Втори Преход към Цикличното време Cyclical Age, Cyclical Time 5000—3000 г. пр.Хр. 

Трети Преход към Осевото време Axial Age, Axial Time 800—200 г. пр.Хр. 

Четвърти Преход към Спираловидното време Spiral Age, Spiral Time 2050—… 

 
 Таблица В.1. Четирите Прехода в човешката история. 

 
 В пълно съгласие с моята теза, аз ще говоря за Промяната, която светът 
преживява именно като Четвърти Преход, но както подчертах по-рано, 
пълноценното, фундаментално изследване на тази Промяна не е цел на 
настоящата монография. За мен тук е важно преди всичко, че Промяната на 
Четвъртия Преход ще донесе, а впрочем, тя вече носи, вече отприщва 
мащабна и вълнуваща, многопосочна и многоаспектна трансформация — 
социумна и социална, политическа и културна.  
 Тази многопосочна и многоаспектна трансформация в своята 
дълбока, намираща се в самите нейни недра, същност и, както вече казах, 
главно по отношение на Сигурността, има четири водещи, забележително 
интригуващи и изключително вълнуващи измерения. За всяко от тях можем да 
говорим като за навлизане в нов тип общество, а именно: 

► Глобализираното общество (Globalized  Society, GS). 
► ПостмодернотоXCIV общество (Postmodern Society, PS). 
► Рисковото общество (Risk Society, RS). 
► Мрежовото общество (Network Society, NS).  

 
 Всъщност, това са четири (G, P, R, N) аспекта на трансформацията, която 
ние преживяваме едновременно като нейни обекти и нейни субекти.  
 ► Глобализираното общество (Globalized  Society, GS), идващо на 
мястото на Регионализираното общество, отразява първия от четирите 
аспекта на тясно и пряко свързаната със Сигурността трансформация на 
съвременния свят: неговото системно-пространствено измерение, 
уплътняването му,  насищането му с динамика, постепенното му превръщане в 
едно глобално общежитие на съвместно съществуване. Маршал МаклъунXCV 
нарече това общество преди време Глобално село (Global village), но по-скоро 
това е Глобален град (Global city), един глобален мегаполис със своите 
неравностойни квартали — от най-богатите с ултрависокитеXCVI мерки за 
сигурност, до най-бедните, със своите предградия и гета.  
 На Глобализираното общество ще бъде посветена Първата глава от 
тази монография, но съм длъжен да уточня, че неговото най-подробно, 
детайлно и всеобхватно изследване не влиза в моите научни приоритети, 
въпреки удивителната атрактивност и актуалност на тази тема. 
 ► Постмодерното общество (Postmodern Society, PS), идващо на 
мястото на Модерното общество, отразява втория от четирите аспекта на 
тясно и пряко свързаната със Сигурността трансформация съвременния свят — 
неговото системно-функционално измерение, радикалните изменения в 
начина, по който обществото съществува, развива се, осъществява 
вътрешните комуникации и конструира смислите. Заедно с това, тук става дума 

 
XCIV Пост- (лат. post — след) — първа съставна част (представка) в думи със значение след, после, последващ. 
XCV Маршъл Маклуън (Marshall McLuhan, 1911—1980) — канадски философ, културолог, изследовател на 
комуникациите и медиите. 
XCVI Ултра- — представка, първа съставна част на думи, която означава свръх, извън предел, прекалено, крайно, 
извънредно голямо. 



и за ролята на държавата; за еволюцията в ценностите и практиките, културите 
и идентичностите; за същността и съдържанието на социалните и 
социеталнитеXCVII взаимодействия, за регулирането и разрешаването на 
различните обществени конфликти. 
 На Постмодерното общество ще бъде посветена Втората глава от тази 
монография, като отново трябва да подчертая, че и неговото изследване не 
влиза в моите научни приоритети, въпреки голямата значимост и сложност на 
тази тема. 
 ► Рисковото общество (Risk Society, RS), идващо на мястото на 
Свързаното със сигурността, „Сигурностното“ общество, отразява третия 
от четирите аспекта на тясно и пряко свързаната със Сигурността 
трансформация на съвременния свят — неговото системно-управленско 
измерение, схващанията, моделите и подходите за оценка на основните 
предизвикателства и рискове, опасности и заплахи пред сигурността; начините 
и средствата за тяхната идентификация, анализ и оценка; стратегиите за 
тяхното управление. Рисковете, рисковостта, рисковото ни съществуване са не 
толкова (макар да ни се струва тъкмо обратното) нашето настояще. Те са 
нашето бъдеще и всеки спомен от него днес е повод за много сериозно 
замисляне: накъде вървим и дали ще пристигнем точно там, където сме се 
запътили… 
 На Рисковото общество също ще бъде посветена Третата глава от тази 
монография. Но неговото изследване, изследването на рисковете, 
управлението на риска и изработването на нов тип култура на риска ще бъдат 
централна тема четвъртата част от тази моя своеобразна четирилогия (както 
вече посочих, първите две части са „Сигурността — същност, смисъл и 
съдържание” и „Петте нива на сигурността”, а третата част е тази книга).  
 ► Мрежовото общество (Network Society, NS), идващо на мястото на 
Йерархичното общество, отразява четвъртия, последен (в настоящия 
анализ) от четирите аспекта на тясно и пряко свързаната със Сигурността 
трансформация на съвременния свят: неговото системно-структурно 
измерение, неговата архитектура и мрежовизирането му, постепенното 
преминаване от вертикална към хоризонтална организация на системите, 
структурите и институциите. 
 Именно на Мрежовото общество ще бъде посветена настоящата 
монография и по-скоро Четвъртата, Петата, Шестата и Седмата глави. 
 
 Макар да говоря за четири различни и на пръв поглед отделни, 
самостоятелни трансформации, бързам още на това място, в края на 
Въведението към монографията, да кажа много ясно и точно, че тези четири 
трансформации трябва да се мислят и анализират заедно, съвместно, 
интегрирано и комплексно. Давам си ясна сметка, че подобно паралелно, 
едновременно и синтезно изучаване на четирите трансформации е практически 
невъзможно, затова намирам за напълно естествено това, че изследователят е 

 
XCVII Социетален (англ. societal) — отнасящ се към обществото като цяло, цялото общество. Терминът е въведен от 
Толкът Парсънс и е труден за превод и еднозначно тълкуване. Тук се прави различие между социален — свързан с 
живота на хората в обществото, с техните отношения в обществото и към обществото; социумен — свързан с 
обществото като общност, т.е. като относително неструктурирана, голяма и устойчива общност от хора, 
характеризираща се с единство на условията на живот и общност на културата, но без разглеждане на 
институционалното измерение на обществото; и социетален — свързан с обществото като единна и интегрирана, 
цялостна система с нейните институции, т.е. с разглеждане и на институционалното измерение на обществото. В 
Заключението се говори и за разбирането на Копенхагенската школа в сигурността за социеталната сигурност като 
идентичностната сигурност.  
Толкът Парсънс (Talcott Parsons, 1902—1979) — виден американски социолог. 



принуден да ги разглежда поотделно, някак независимо, като че ли всяка сама 
за себе си. Но, пак повтарям, изследователят трябва непрекъснато да помни, а 
това с още по-голяма сила се отнася до читателя, че става дума за четири 
неотделими измерения на една обща трансформация, на една комплексна, 
наразделима цивилизационна, системна и взаимообвързана еволюция. Длъжни 
и задължени сме да мислим тези четири трансформации, точно, както 
възприемаме един от най-красивите феномени, дъгата — независимо от 
различните ѝ цветове, ние гледаме на нея и се възхищаваме на красота и 
неповторимостта ѝ, именно като едно и единно природно явление! 
 Наистина, ние сме улеснени в това начинание, защото която и да е 
отделно взета от тези четири трансформации въздейства, а в някакъв смисъл 
дори поражда или поне придава качествено нов смисъл на всяка от останалите 
други три и заедно с това е в голяма степен функция на всяка от тях.  
 • Например, глобализацията естествено стимулира мрежовизацията. 
Ограниченията (в смисъл — границите) на националните държави в една или 
друга степен препятстват „разпълзяването”, развитието на мрежовите 
структури. Точно така глобализацията стимулира и ускорява настъпването на 
постмодерността, като увеличава възможностите за избор, улеснява 
развитието на гражданска политическа култура, засилва атомизирането на 
индивидите, релативносттаXCVIII на ценностите (чрез дифузиятаXCIX на 
културите). Това се отнася и за въздействието ѝ върху рисковете — тяхната 
експанзия, превръщането им в другото име на обществото, в новата 
нормалност, не бе възможно без настъпването и ускоряването на процесите на 
глобализация. 
 • По същия начин, ако вземем постмодерността, можем надълго, 
нашироко и надълбоко да разсъждаваме за нейната вътрешна зареденост, за 
нейната мотивирана готовност, за осъзнатата й призваност да произвежда 
глобализация (трудно можем да си я представим затворена в граници), както и 
да създава общество на риска и да се развива и разраства хоризонтално чрез 
мрежовизиране. 
 • Точно така, ако разглеждаме рисковото общество, бихме могли 
сравнително лесно и безпроблемно да стигнем до извода, че то по своята 
дълбока същност поражда и стимулира процесите на глобализация, а заедно с 
това „непринудено принуждава” модерността да преминава в постмодерност и 
съвсем логично се структурира, организира и развива чрез мрежи хоризонтално 
и базирано на целево ориентирани стратегии. 
 • И аналогично, можем да тръгнем от мрежовостта, която естествено 
преминава, прониква през границите, създава естествена среда за по-бързо 
протичане на процесите и движението на хора, стоки, услуги, капитали, 
информация, финанси; умножава броя на действащите áктори (няма по-удачен 
термин за английската дума „actors”)C, засилва обвързаността (защото самата е 
обвързаност), с други думи, ескалира глобализацията. Заедно с това тя 
изпълва модерното общество с нова модерност, всъщност с различна 
модерност, която в значима степен е отрицание на модерността, затова не 
може да се нарече другояче, освен пост-модерност. И накрая, тя води със 

 
XCVIII Релативност (лат. relativus — относителен) — относителност, зависимост от условия или фактори, непостоянство, 
изменчивост, неутвърденост. 
XCIX Дифузия (лат. diffusio — разпространение, разтичане, разсейване, взаимодействие) — процес на пренос на материя 
или енергия от област с по-висока концентрация към област с по-ниска концентрация; процес на взаимно проникване на 
молекули или атоми на едно вещество между молекулите или атомите на другото вещество, довеждащ до изравняване 
на тяхната концентрация по целия, заеман от тях обем. 
C Àктор (англ. actor) — лице, което активно и пряко участва в реално събитие. 



себе си, притегля след себе си рисковете, като ги умножава, „експлодира” и 
придава ново „рисковизирано“ съдържание на социума, наричано именно така 
— рисково общество.  
 Четирипараметричните модели са много сложни за изследване, защото 
при тях ако всеки параметър взема само две стойности: 

— „регионализирано“ — „глобализирано“;  
— „модерно“ — „постмодерно“;  
—  „сигурностно“ (вече използван тук неологизъмCI от „security“, с акцент 

върху сигурността, върху Втората вълна — Вълната на сигурността28) 
— „рисково“; 

—  „йерархично“ — „мрежово“, 
 то тогава имаме 42 или общо 16 варианта за „тип” национално общество: 

1. „регионализирано”, „модерно”, „сигурностно”, „йерархично”;  
2. „глобализирано”, „модерно”, „сигурностно”, „йерархично”;  
3. „регионализирано”, „постмодерно”, „сигурностно”, „йерархично”;  
4. „глобализирано”, „постмодерно”, „сигурностно”, „йерархично”;  
5.  „регионализирано”, „модерно”, „рисково”, „йерархично”;  
6. „глобализирано”, „модерно”, „рисково”, „йерархично”;  
7. „регионализирано”, „постмодерно”, „рисково”, „йерархично”;  
8. „глобализирано”, „постмодерно”, „рисково”, „йерархично”; 
9. „регионализирано”, „модерно”, „сигурностно”, „мрежово”;  
10. „глобализирано”, „модерно”, „сигурностно”, „мрежово”;  
11. „регионализирано”, „постмодерно”, „сигурностно”, „мрежово”;  
12. „глобализирано”, „постмодерно”, „сигурностно”, „мрежово”;  
13. „регионализирано”, „модерно”, „рисково”, „мрежово”;  
14. „глобализирано”, „модерно”, „рисково”, „мрежово”;  
15. „регионализирано”, „постмодерно”, „рисково”, „мрежово”;  
16. „глобализирано”, „постмодерно”, „рисково”, „мрежово”;  

 Разбира се, повечето от тези 16 типа национални общества са само 
хипотетични и много трудно могат да се намерят примери за тях по света. 
Въпреки че изследването на всяка от четирите трансформации, а по-точно — 
на всяко от четирите трансформационни измерения, само по себе си не е 
съвсем научно коректно и не отразява цялата пълнота на връзките и взаимните 
зависимости и преплитания, на практика е трудно осъществим някакъв друг 
подход за тяхното изучаване.  
 Ето защо в тази книга ние ще разглеждаме самостоятелно най-напред 
Глобализираното общество, после Постмодерното общество, след това 
Рисковото общество, а накрая далеч по-подробно и по-фокусирано — 
Мрежовото общество, но всяко от тях ще го мислим заедно с останалите три 
трансформационни измерения или поне докато го анализираме, останалите три 
„ще ги държим в ума си”.  
 И така, основната цел на настоящата монография е Мрежовото 
общество. Ще се спрем на основните му параметри и характеристики, на 
неговата структура, на динамиката на взаимодействие на възлите и изграждане 
на връзките; на основните негови ефекти и феномени; на приложимостта му в 
науката за сигурността в частност и в обществото като цяло.  
 Но преди това нека отделим внимание съответно на Глобализираното 
общество, Постмодерното общество и Рисковото общество. Без тях 

 
CI Неологизъм (гр. νεολογισμός, от νέος — нов и λόγος — дума) — нова дума, появила се наскоро, новообразувана дума, 
изкуствена дума. 



осмислянето и разбирането на Мрежовото общество в никакъв случай ни би 
могло да бъде нито задълбочено, нито пълноценно. 
 
 



ПЪРВА ГЛАВА  
 

Глобализираното общество 
    
       
 

Светът не е спокоен, а се задава буря — вятър и дъжд. При 
приближаването на бурята лястовиците стават 
неспокойни — пърхането на крилата им обаче не може да 
попречи на идването на бурята. 

Мао ДзедунCII 

 
 
  
 Глобализираното общество (Globalized Society, GS) като предмет на 
социалните изследвания е анализирано и осмислено най-задълбочено, в 
сравнение с другите измерения на трансформацията. Според едни учени, 
тенденцията за глобализация е всъщност единствената значима тенденция в 
системата за международни отношения, а всички останали тенденции, 
всъщност подтенденции, са в едно или друго отношение, в една или друга 
степен, нейно следствие. Според други учени, тенденцията за глобализация, 
макар и изключително важна, e само една от ключовите, системно- и 
структурнообразуващи тенденции в днешния свят. 
 Глобализираното общество идва, за да смени Регионализираното 
общество (Regionalised Society). 
 При Регионализираното общество светът бе разделен — в една или 
друга степен — на големи пространства-региони, т.е. на отделни 
геополитически региони, които се различаваха в основните измерения на 
общественото развитие — политическо, икономическо, финансово, социално, 
културно, свързано със сигурността и др. и без да водят напълно 
самостоятелно съществуване, се възприемаха от обективните, а не 
идеологизирани, наблюдатели, като обособени части на света, като всеки в 
себе си, всеки за себе си, вътрешно по-специфични, по-сходни като 
идентичност, по-близки като жизнен стандарт, по-хомогенни от другите подобни 
големи пространства-региони. Нека да изброим като такива геополитически 
региони преди всичко Северна Америка (по-точно казано САЩ и Канада); 
Латинска АмерикаCIII; Европа (включително с по-изостаналата ѝ, но все пак 
лесно отличима с европейскостта си периферия); Русия и значителна част от 
пост-съветското пространство край нейните граници; ИндостанCIV (главно 
Индия); Китай; Югоизточна Азия и южното Тихоокеанско крайбрежие (без 
Китай, естествено); Австралия и Нова Зеландия; Африка. 
 Разбира се, тук анализът е адресиран преднамерено (а значи в известна 
степен опростяващо) и фокусиран към процесите на глобализация. Именно 

 
CII Мао Дзедун (Mao Tsedun, 1893—1976) — председател на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай 
в периода 1943—1976 г., фактически едноличен властител в държавата. Цитатът е от книгата Кисинджър, Хенри. 
Години на промяна. С.: Прозорец, 1999, с. 125 (превод Боряна Семкова-Вулева, Маргарита Вачкова, Светлана Манева). 
CIII Латинска Америка — обхваща 38 държави, разположени в Северна и Южна Америка. Тя е събирателно понятие за 
културните региони, където се говорят романски езици, т.е. езици производни на латинския. Говорими езици са 
испанският и португалският, понякога и френският. Страните от Латинска Америка имат общи черти в историческото, 
демографското и стопанското си развитие.  
CIV Индостан, понякога Индустан (буквален превод: Земя на река Инд) — географско понятие за Южна Азия, използвано 
в няколко значения с различен обхват. Полуостров Индостан по площ заема една десета от Азия. Три четвърти е 
полуострова се падат в Индия. В периметъра на Индостан попадат държавите Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан и 
намиращите се в Индийския океан Шри Ланка и Малдиви.  



затова посоката и степента на тези процеси са отправна точка и носеща 
конструкция в същностното разделяне на Глобализираното общество от 
Регионализираното общество, което от своя страна е предшествано от 
различаващото се от него качествено и функционално Локализирано 
общество — обществото, в което на преден план като значещи и значими са 
местните, локалните характеристики и все още не съществува обединението (в 
геополитически смисъл, но нерядко и в политически, военен и икономически 
смисъл) на обособените локалности в един и нерядко единен геополитически 
регион. 
 С други думи преходът, на който като обяснителна схема е подчинен 
нашият анализ е следният:  
 Локализирано общество → Регионализирано общество → 
Глобализирано общество.  
 Ето защо преходът от Регионализирано общество към Глобализирано 
общество не е отрицание на това, което някои учени определят като важна 
черта на съвременния свят — тенденцията на регионализация29. 
 Обяснителният аргумент, позволяващ да се излезе от подобна 
двусмисленост, е в изясняването на самото понятие „регион“, защото в науката 
Политическа география и в науката ГеополитикаCV за „регион“ се говори 
както в тесен, така и в широк смисъл. 
 В тесния смисъл, т.е. именно в духа на протичащата „тенденция на 
регионализация“, регионът е не толкова геополитическо, а преди всичко 
географско понятие: обособено или относително отделимо, сравнително 
ограничено (т.е. над-локално) пространство, което притежава реална 
политическа и икономическа специфичност, вътрешна историческа 
обвързаност, а нерядко и сходни етнически, религиозни или културни, понякога 
и езикови характеристики, или има поне известни дадености в това отношение 
— например Балканите или дори Западните Балкани. Тук влизат така също 
някои по-символно конструирани образувания30 от типа „банан” — силно 
интегриращи се трансевропейски области, например пространството, което 
тръгва от Югоизточна Англия, върви през Северна Франция и БенелюксCVI, през 
долината на Рейн и до Швейцария; или от типа „триъгълник“ — например 
зоната, разположена между Лион, Торино и Женева, т.нар. „Алпийски диамант”. 
 Тази тенденция на регионализация протича паралелно с тенденцията 
на глобализация. Те са взаимно влияещи си и взаимно преплитащи се31.  
 Регионализацията води до ерозиранеCVII на интегритета, кохезиятаCVIII и 
монолитността на държавите отвътре, до постепенен отказ на етнически, 

 
CV Геополитика — наука, която изучава структурата на глобалната система за сигурност, контрола над ключови 
пространства и основните измерения на силата, както и влиянието на географията на една държава върху нейната 
политика; наука за въздействието на обективните (географски, политически, военни, социални, психологически, 
културни и др.) фактори върху политиката на държавите. 
CVI Бенелюкс – формално обединение на Белгия (Кралство Белгия, нидерл. België, фр. Belgique, нем. Belgien), Холандия 
(Кралство Нидерландия, нидерл. Koninkrijk der Nederlanden или просто Nederland), Люксембург (Великото Херцогство 
Люксембург, фр. Grand-Duché de Luxembourg, нем. Großherzogtum Luxemburg, люксемб. Groussherzogdem Lëtzebuerg). 
CVII Ерозия — процес на механично разрушаване на почвата, скалите, металите под влияние на външната среда; 
разрушаване на нравствени, духовни принципи, устои, на вярата, на морала. 
CVIII Кохезия (социална) — подход и процес на сближаване и приобщаване в обществото, основаващ се на 
преодоляване на неравенството, несправедливостта, маргинализирането и социалното изключване на определени 
индивиди и групи; тя води до нарастване на солидарността между индивидите, намаляване на социалните контрасти и 
по-справедливо споделяне на отговорностите.  
Маргинален (лат. margo — край и лат. marginalis — намиращ се накрая) — периферен, изхвърлен, на границата;  човек, 
който се намира на границата на различни социални групи, системи, култури, намиращ се под влиянието на 
противоречащи си норми, ценности и т.н.; маргинална група от хора — група, отхвърляща определени ценности и 
традиции на културата на общността, в която се намира и утвърждаваща свои собствени норми и ценности; 
маргиналност — социологическо понятие, обозначаващо промеждутъчността „крайните, гранични” положения на човека 
в социалните групи, които оставят определен отпечатък върху психиката му. 



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 решаване на 
локалните им проблеми. Това поражда стремеж за обособяване на 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. Регионализацията е свързана 
с ускоряващото се затваряне на много от процесите, засягащи конкретния 
човек в рамките на региона, с очевидното намаляване на интереса на 
населението в този регион към проблемите на други етноси или територии, 
макар понякога все още да се намира заедно с тях под общата управленска 
шапка на държавата.  
 За глобализацията са изписани хиляди страници и аз също ще ѝ отделя 
внимание в тази монография. Водят се вълнуващи и понякога яростни спорове 
за ползите и вредите от глобализацията, но досега не е намерено, а и няма как 
да бъде намерено еднозначно решение на този проблем. Несъмнено е, 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 поне засега са 
повече от оскъдни. 
 В широкия смисъл, обаче, т.е. по отношение на анализа на процеса на 
преминаване на Регионализираното общество в Глобализирано общество, 
регионът е не толкова географско, а преди всичко геополитическо понятие. 
Той заема много по-голямо териториално пространство (а значи е с под-, субCIX-
глобален мащаб/обхват), има по-голяма политическа и икономическа роля, 
следователно и много по-голяма геополитическа тежест. 
 Ние, народите, живеещи в ограниченото, причиняващо психологическа и 
ценностна клаустрофобияCX, пространство на Балканите, с нашите национални 
психики, натоварени с горчив исторически опит от общуването с империите 
(империите като глобални или над-регионални сили — „над-регионални“ в 
широкия смисъл на „регион“), възприемаме „регион“ преди всичко в тесния 
смисъл на това понятие.  
 Ще отбележа още нещо — затруднението, което възниква с двупосочното 
разбиране за „регион“, както е и в момента, от една страна в тесен, а от друга 
страна в широк, смисъл, несъмнено създава известни неудобства и затова 
отдавна кара редица автори да търсят разграничения и прецизиране на изказа 
(макар че нерядко тези усилия са доста самоцелни и едва ли успяват поне в 

 
Солидарност (фр. solidaire — действащ заедно от лат. solidus — плътен, твърд и salvus — невредим, цял) — чувство на 
единство, което се основава на общност на интереси, цели или предпочитания сред хората; социални отношения, които 
свързват хората един към друг; взаимна подкрепа и разбиране в обществото, както между отделните индивиди, така и 
между по-големи общностни групи; активно съчувствие, единодушие. 
CIX Суб- — първа част от думи (представка), която означава отдолу, под, второстепенност, подчиненост, съставляваща. 
CX Клаустрофобия (лат. claustrum — затворен и гр. φόβος — страх) — страх, фобия от тесни или затворени 
пространства най-вече поради реалната или илюзорна невъзможност да се избяга от тях. Счита се за една от най-
разпространените фобии. Класифицира се като вид тревожност и може да доведе до паника.  
Фобия (гр. φόβος — страх) — силен страх към специфичен обект, определена дейност или специално обстоятелство; 
страх, който се разпознава от самия индивид като безпричинен, но когато този страх се превърне в натрапливо 
състояние и стане значим източник на разстройство, повлиявайки социалното функциониране, се приема за психично 
нарушение. 



известна степен да снемат съществуващото понятийно двусмислие). Прави се 
разлика, например, между „регионализъм“ и „регионализация“. 
 • Понятието „регионализъм“ се свързва с разбирането за региона в 
тесния смисъл. Чрез „регионализма“ се характеризират процесите на 
сътрудничество (включително, ако е възможно, и на интеграция) и на 
управление (включително, ако е възможно, и на съвместно управление, съ-
управление) — в определени „малки пространства“ — намиращи се в рамките 
на една държава или на няколко държави (понякога съставени само от някои 
техни части), т.е. в национален или регионален (в тесния смисъл) контекст. 
 • Понятието „регионализация“ се свързва с разбирането за региона в 
широкия смисъл. Чрез „регионализацията“ се характеризират процесите в 
определени „големи пространства“, т.е. в регионален (в широкия смисъл) 
или глобален контекст.32 
 Ясно е обаче, че нашата ментална привързаност към понятието „регион“, 
разбирано в тесния смисъл — като географски конструкт, неизбежно ще се 
отрази на възприемането на понятието „регион“ при използването му в 
широкия смисъл — като геополитически конструкт. Вероятно друг опит да се 
излезе от двусмислената ситуация би могло да бъде заменянето на „регион“ в 
широкия смисъл с „глобален регион“ (а заедно с това да прецизираме 
различията между „глобална регионализация“ и „регионална глобализация“)33 
или с „голямо пространство“, с „макрорегион“ (точно както регионът в тесния 
смисъл може да се нарече „мезорегион“, а регионът в рамките на държавата 
— „микрорегион“), с „панрегион“, „трансрегион“, „супра-регион“CXI, дори с 
„международен регион“34 или с нещо друго от този тип, което да носи в себе си 
посланието, да улеснява разбирането за геополитическа тежест, за под-
глобално, суб-глобално. Но аз ще се въздържа да правя това. 

— първо, защото водещ фокус на моя анализ тук е Глобализираното 
общество; и  
  — и второ, защото регионализацията (в широкия смисъл на 
понятието „регион“) е важна за мен главно като характеристика на постепенно 
отиващата си фрагментаризираностCXII на света, на доскорошното водещо и 
определящо съществуване на обособими, обособяеми и обособени големи 
географски зони, чиято „интегрираност“ вътре във всяка от тях („интегрираност“ 
е в кавички, защото не е най-точната дума; по-вярно е да се каже сгъстеност, 
сплъстеност, свързаност, преплетеност) беше не само количествено, а преди 
всичко и главно качествено по-силна (по-интензивна) от „интегрираността“ 
помежду им. 
 Така че понятието „регион“ в широкия смисъл на думата (на голямо 
геополитическо пространство) ще се използва концептуално тук за последен 
път, а ако се наложи въпреки всичко някъде по-нататък такава неговата 
употреба, то тя ще бъде указана изрично. Иначе като правило и без да 

 
CXI Микро- (гр. μικρός — малък) — начална съставка в сложни думи, която означава малък и най-често много малък. 
Като единица за измерване, тя означава умножение с 10-6 (0.000001, една милионна). 
Мезо- (гр. μέσος — среден, междинен) — начална съставка в сложни думи, която означава средна (умерена) стойност 
или средно положение.  
Макро- (гр. μακρός — дълъг) — начална съставка в сложни думи, която означава голям и най-често много голям. 
Пан- (гр. πάν — всичко) — начална съставка в сложни думи, която обозначава пълен обхват на нещо или се отнася към 
всичко от изреденето; обхващане на нещо изцяло, във всички направления. 
Транс- (лат. trans — през) — начална съставка в сложни думи, която означавана обхващане на всичко в едно цяло; 
общност, съединяване на определени еднородни обекти; движение, преминаване през пространство. 
Супра- (лат. supra — отгоре, на повърхността) — начална съставка в сложни думи, означаваща над, по-горе, отвъд 
границите на, извън; обединяващ определени количества.  
CXII Фрагмент (лат. fragmentum — отломък, къс, парче) — някаква част, елемент, остатък от цялото, отрязък, отрезка, 
изрязък, откъс, откъслек, извадка. 



обяснявам повече, ще използвам „регион“ само в тесния смисъл на това 
понятие. 
 Макар да звучи като тавтология, но водещата причина за настъпването 
на Глобализираното общество е процесът на глобализация. Това не е 
самоцелна игра на думи — заедно с глобализацията има и други процеси и 
тенденции, които допринасят за края на Регионализираното общество. Вече 
разсъждавах по-горе как постмодерността, рисковостта и мрежовостта 
ускоряват глобализирането на света, а могат да бъдат посочени и други 
ускоряващи процеса фактори. Обаче несъмнено пробивът в това развитие се 
дължи именно на процеса на глобализация.  
 Независимо че за едни учени този процес никога не е спирал и още от 
древни времена е същностна характеристика на човешката цивилизация, а за 
други учени това е само поредната — трета или четвърта — вълна/епоха на 
глобализация, в наши дни глобализацията е коренно различна, има друг 
мащаб и други темпове, има друг смисъл и други последици. 
 Не би било пресилено да се каже, че ако по-рано — независимо дали 
като постоянна насока на човешкото развитие или като дискретно (крайно на 
брой) множество от няколко, разделени от дълги периоди от време и отделни, 
аритмично засилващи се и отслабващи вълни — глобализацията е била много 
повече средство на човечеството към уплътняване на географското 
пространство и за разкриване на нови възможности за различни видове обмен 
(индустриален, търговски, на идеи, културен и т.н.), то съвременната 
глобализация е вече много повече цел на човечеството в неговото развитие. 
 Чрез съвременната глобализация човечеството в най-силна степен 
реализира днес извечния си стремеж да превърне Земята в свой общ и 
обитаван навсякъде, във всяко нейно кътче и ъгълче, дом. Вероятно това 
хоризонтално усвояване на жизненото пространство, съдържащо в себе си 
неизбежната ограниченост на физическите предели на Планетата Земя, ще 
бъде последвано в един сравнително не толкова отдалечен ден от вертикално 
усвояване на жизненото пространство, като Човекът устреми завинаги своя 
поглед към необятната шир на Космоса. Но доколкото ние все още, въпреки 
някои епохални пробиви на човешкия научен и инженерен гений, сме приковани 
като един колективен, цивилизационен ПрометейCXIII към нашата Планета, нека 
се спрем на процеса, който наистина в най-голяма степен превръща Планетата 
в общочовешка Ойкумена — глобализацията. 
 Следва разширено и обстоятелствено, но по възможно най-пълния начин 
характеризиращо глобализацията определение: 
 Глобализацията означава, че: 

• всички основни процеси (политически, военни, икономически, 
финансови, търговски, свързани с престъпността, културни, 
идентичностни, информационни, екологични и др.); 

• във всяко едно измерение (глобално, континентално, регионално, 
национално, субнационално, локално и др.); 

 
CXIII Прометей (др. гр. Προμηθεύς, Προμηθέως, лат. Prometheus) — герой от древногръцката митология, където е 
представян като човеколюбив, ненавиждащ тиранията, борещ се за правда. В най-известния епизод от тази митология 
той бива жестоко наказан от Зевс, за това, че е дал огъня на смъртните хора. Прометей бива прикован на скала в 
Кавказ и всеки ден долита орел и кълве черния му дроб, който заздравява през нощта. Според различните автори това 
продължило няколко столетия или дори 30 000 години. Накрая Прометей е избавен от Херкулес, който убива орела със 
стрела.  
Зевс (др. гр. Ζεύς, Διός, Zeus) — в древногръцката митология е бог на небето и гръмотевиците, и властващ над всички 
други богове.  
Херкулес (на лат. Herculës — Herakles; на гр. Ἡρακλῆς – Hēraklēs) е древноримското име на героя от древногръцката 
митология Херакъл. Херкулес е надарен с необичайна сила. 



• стават все повече трансгранични/надгранични 
(транснационални/наднационални, трансдържавни/наддържавни); 

• протичат с все по-висока скорост;  

• включвайки все повече участници (àкториCXIV, актьори, играчи, 
субекти); и 

• създавайки все повече обвързаности (взаимозависимости, 
взаимовъздействия, взаимовлияния) между различните социални 
единици и агенти (индивиди, групи от индивиди, общности, общества). 

 Глобализацията, следователно, може да бъде описана с четири Свръх-:  

• Свръхпропускливост на границите 
(трансграничността/надграничността, 
транснационалността/наднационалността, 
трансдържавността/наддържавността на всички основни процеси и 
във всички измерения); 

• Свръхпроводимост  на средата (все по-високата скорост, с която се 
разпространяват всички основни процеси и във всички измерения); 

• Свръхучастие на действащите лица (àкторите, актьорите, играчите, 
субектите във всички основни процеси и във всички измерения); 

• Свръхобвързаност на социалните единици-агенти  (екстремноCXV 
нарастващите взаимни зависимости, взаимни въздействия и взаимни 
влияния между различните социални агенти — индивиди, групи от 
индивиди, общности, общества — във всички основни процеси и във 
всички измерения). 

 В нашия свят набират нарастваща сила две унифициращи тенденции: 

• „вертикална” — на унификациятаCXVI по вертикала — унификацията 
на властта, на управлението, на контрола и принудата, т.е. на 
доминирането и дори на господството на огромните транснационални 
капитали и мощните транснационални компании; и  

•  „хоризонтална” — на унификацията по хоризонтала — унификацията 
на мисленето, амбициите и целите, на ценностите, нравствеността и 
морала, на критериите за успех, просперитет и жизнен стандарт.  

 Явната и неявната (скрита) съпротиви срещу тези две тенденции са 
заредени с деструктивен потенциал, но не толкова заради самите съпротиви, а 
заради тяхната обреченост или поне заради малките шансове да успеят.  
 А защо това е така? За да си отговорим на този въпрос, нека видим: 

✓ как с нарастваща скорост се преструктурират геополитически 
пространства и влияния на велики сили;  

✓ как се преформулират, преформатират и преформират с непознат 
досега геополитически размах интереси, приоритети и даже 
дългосрочни стратегии; 

✓ как с енергия, освободена сякаш от разместването на тектонични 
плочиCXVII едни цивилизационни пространства, зони, региони, отделни 

 
CXIV Да напомня отново: àктор (англ. actor) — лице, което активно и пряко участва в реално събитие, действащо лице. 
CXV Екстремен — извънмерен, краен, максимален, необичаен по мащаб. 
CXVI Унификация (лат. unus — един, facio — правя, обединявам) — привеждане към еднообразие, към единна форма, 
уеднаквяване, премахване на различията. 
CXVII Тектонични, тектонски плочи — литосферни плочи, които са в постоянно движение, предизвикано от физичните 
процеси, протичащи под земната кора (най-горният слой на Земята), т.е. в мантията, както се нарича слоят между 
земната кора и земното ядро (вътрешната сфера на Земята с радиус 3470 км и на дълбочина под 2900 км). С 
последиците от движението на тектоничните плочи се обясняват земетресенията, вулканичната дейност и 
образуването на планини.  
Литосферата (от λίθος — камък и σφαίρα — сфера) — най-горната твърда обвивка на нашата планета. 



държави с надрегионални амбиции  и дори лимитрофиCXVIII заявяват 
претенции за нова роля в световните дела; 

✓ как наистина нарастват трансграничността и надграничността 
(транснационалността и наднационалността, трансдържавността и 
наддържавността) на всички значими потоци и трансфери и най-вече 
на търговията и движението на парите, на валутните транзакцииCXIX и 
инвестициите, на трудовите ресурси и „сивото вещество", на 
комуникациите и информацията, на идеите и идеологиите, на 
интелектуалната собственост и културните артефактиCXX, на 
екологичните беди и климатичните промени, на престъпността и 
порнографията; 

✓ как светът става все по-плосък35 и все повече се превръща в общо 
пространство, като поради тази причина „заразяването" на едни 
страни, общества, зони, региони с ефектите и болестите на други 
страни, общества, зони и региони води до пламване на световна 
пандемияCXXI на несъгласието и съпротивата (за нея ще говоря и по-
долу), а това намалява управляемостта и изтощава способностите за 
намиране на работещи решения. 

 Става така, че споменатите две тенденции на унификация — 
„вертикалната” и „хоризонталната” — получават отговори и за тях се търсят 
алтернативи не в пространствата, т.е. полетата на тяхното развитие и дори 
ескалиране, а в коренно противоположните им (перпендикулярни) 
пространства/полета.  
 Например, при „вертикалната” тенденция (т.е. тенденцията, набираща  
скорост и сила по вертикала, тази на унификацията на ресурсите и методите на 
власт и управление, на доминиране и дори на господство на огромните 
транснационални капитали и мощните транснационални компании) отговори 
се търсят по хоризонтала — чрез съпротива на обществата и общностите, 
чрез социалните и социализиращите мрежи, чрез гневните хора, окупиращи 
институциите и кварталите на доминантноCXXII разполагане на вертикалните 
причини и причинители на тази тенденция („Уолстрийт”CXXIII), докато ефективен 
отговор на тази тенденция може да бъде даден преди всичко по вертикала — 
чрез институциите на властта, чрез властовите институции, които да 
пренапишат правилата, по които функционира светът. 
 Аналогично, при „хоризонталната” тенденция (т.е. тенденцията, 
набираща скорост и сила по хоризонтала,  тази на унификацията на човешките 

 
CXVIII Лимитроф (limitrophus — граничен, приграничен, крайграничен) — най-напред това са държавите отделили се от 
Русия и образувани след 1917 и съответно след 1991 г. — след разпада съответно на Руската империя и Съветския 
съюз; сега това е геополитически термин, с който се характеризират страни с нестабилна държавност, проблемен 
суверенитет и/или двойствена идентичност и размит международен статус, граничещи с велики сили или с големи и 
развити държави. 
CXIX Транзакция (англ. transaction, от лат. transactio — споразумение, договор) — минимална логически осмислена 
операция, която има смисъл и може да бъде извършена само изцяло. Транзакцията е също така основна мярка за 
измерване на социално взаимодействие, позволяваща да се изследват психологически и социални отношения. В 
социалната психология се използва и за обозначаване на смяна на роля, статус, ценности, установки, психологически 
въздействия. 
CXX Артефакт (лат. artefactum от arte — изкуствено и factus — направено) — в общия смисъл това е всеки изкуствено 
създаден обект, продукт на човешката дейност; предмет, продукт, екземпляр, изработен от представители на 
определена общност от хора, който представя нещо съществено от тяхната култура или поведение. 
CXXI Пандемия (гр. πανδημία от παν — всички + δήμος — хора, т.е. целият народ) — епидемия, при която инфекциозното 
заболяване се разпространява на голяма територия — може и в много държави (например холера, грип). 
CXXII Доминантен — който доминира, има надмощие, преобладава, налага се. 
CXXIII „Уолстрийт“ или „Уол Стрийт“ (Wall Street) — малка, къса улица в гр. Ню Йорк, нарицателно име за за големия 
бизнес и мощните корпоративни интереси, които имат огромно влияние върху икономиката и финансите в глобален 
мащаб, поради факт, че там са базирани основните икономически и финансови институции и едни от най-големите 
адвокатски кантори в САЩ. 



индивидуалности, на схващанията и преживяванията, на потребностите и 
моралните избори) отговори се търсят по вертикала — чрез институциите на 
властта, чрез властовите институции, чрез инструментите на държавите (които 
произвеждат национализъм, популизъмCXXIV, негативно отношение в по-крайна 
или в по-мека форма към Другите, към различните), докато ефективен отговор 
на тази тенденция може да бъде даден преди всичко по хоризонтала — чрез 
обществата и общностите, чрез социалните и социализиращитеCXXV мрежи, 
чрез осъзнаването, че всички сме в една лодка, че различията не само не ни 
разделят, а ни правят по-силни, че човекът е човек по рождение и част от 
общата ни цивилизация и неговата „човешкост” не се определя от расата, 
религията, етноса, културата на общността му! 
 Когато отговорите на рискове и предизвикателства се търсят не в 
пространството на активност, в полето на проявление, а в противоположното 
му („перпендикулярно”) пространство на активност и поле на проявление, 
тогава тези отговори не само не са ефективни, но се превръщат в своето 
отрицание.  
 „Вертикалността” и „хоризонталността” са два коренно различни типа 
съществуване, функциониране, мислене и съзнаване. Именно затова ние 
измерваме подчинеността по вертикала, а свободата — по хоризонтала. 

• В почти геометричен смисъл „хоризонталността” е двумерна, затова 
„вертикализирането” на отговорите на предизвикателствата и рисковете, 
пораждани в нея означава отрязване на опции, на възможности, на 
алтернативи. 

• Точно така в почти геометричен смисъл „вертикалността” е едномерна, 
затова „хоризонтализирането” на отговорите на предизвикателствата и 
рисковете, пораждани в нея означава нарастване (удвояване) на 
вероятността да се тръгне по абсолютно погрешен път.  

 Да, наистина, някой би възразил, че това са формални, механистични, 
преди всичко геометрични разсъждения, но те в никакъв случай не са само 
атрактивни метафори. Те са също така и оптики, проблематизации, 
дешифратори, обмисляния и обговаряния, ключове за креативниCXXVI, 
обяснителни подходи, за конструиране и деконструиране на действителности и 
на смисли.  
 По-нататък ще видим, че в наши дни набира сила един също така 
системен и структуро-определящ процес — на нарастващ конфликт между 
йерархиите и мрежите, между йерархичността и мрежовостта, между 
йерархичните и мрежовите структури. Йерархичните структури са предимно 
едномерни, вертикални, с по-слабо развита и затова по-слабо 
операционализирана хоризонталност (която при вертикалните йерархични 
структури на практика е двумерна „добавка”, хоризонтализирана протяжност, 
„равнинна“ база). Докато мрежовите структури са предимно двумерни, 

 
CXXIV Популизъм (лат. populus — народ) — политическа позиция или стил, адресирани към широки слоеве в обществото; 
начини за политическо поведение за спечелване на общественото доверие чрез привидна загриженост за нуждите на 
хората и създаване на лъжлива представа за бързо и лесно решение на обществените проблеми. 
CXXV Социализация — процес, в който индивидът усвоява начини за поведение, образци на социални норми и ценности, 
умения за живот в обществото, които му позволяват успешно да функционира в обществото. Социализацията 
(насочена към активно социално отношение) учи и изисква от индивида да участва в обществото, да взаимодейства с 
него, да бъде деен, да бъде деец в обществените процеси, т.е.  става дума за присъединяване към; докато 
социалността (насочена към пасивно социално отношение) учи индивида и го кара да усвоява веднъж завинаги, да 
приема нормите и ценностите на обществото като зададени и непроменими, да се съобразява, осъзнавайки, че те 
регулират напълно неговото присъствие в обществото, т.е. става дума за подчиняване на. 
CXXVI Креативен (англ. creative — творчески, градивен, съзидателен) — съзидателен, идеен, изобретателен, творчески, 
конструктивен. 



хоризонтални, с по-слабо развита и затова по-слабо операционализирана 
вертикалност (която при хоризонталните мрежови структури на практика е 
едномерна „добавка”, вертикализирана протяжност, „стълбовидна“ надстройка).  
 Йерархичността, вертикалността, се стреми да опростява, да изгражда 
по-семплиCXXVII, по-едномерни, коминообразни, сочещи върха структури, затова 
рано или късно йерархиите започват да си приличат, да имат сходна 
архитектура, сходно функциониране. Докато мрежовостта, хоризонталността, е 
повече склонна към усложняване, към разнообразяване, тя лесно се 
разпространява, разпълзява се като паяжина, развива се, мутира. Както ще 
видим по-късно, тя може да развива голямо разнообразие от външни видове, 
строежи и архитектури, които имат само едно общо помежду си — сходният 
закон на разпространение. Ето затова говорим за коренно различни 
перспективи, коренно различни технологии за функциониране и управление при 
света на преобладаващо йерархичните структури и при света на 
преобладаващите мрежови структури... 
 

ТЕНДЕНЦИИ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ 
 Какво се случва в нашия свят, накъде върви той, какви са основните 
тенденции в него — това е обект на анализ от различни политически централи, 
научни институти, експертни think-tankCXXVIII центрове, университети. Светът 
винаги, дори в древни времена, още някога в Елада, например, е бил изучаван, 
най-малкото мислен като наше общо обиталище, разбира се, както вече 
посочих, в пределите на нашата представа за него, дотам, докъдето са се 
разпростирали знанията ни за него, т.нар. „Ойкумена”. 
 През втората половина на XX век и особено от средата на 70-те години, с 
излизането на преден план на общочовешките (сега казваме — глобалните) 
опасности и заплахи, които са над граници, раси, идеологии и религии, започва 
да се изковава схващането за „общата лодка”, а именно, че всички ние, макар и 
толкова различни, дори разделени (по онова време) от двуполюсното 
противопоставяне, се намираме в обща лодка и трябва да живеем така, че да 
не обърнем тази обща лодка. Тогава новоналожилата се ключова дума бе 
„общ-обща-общо” („common”): обща лодка (common boat), обща сигурност 
(common security), общо бъдеще (common future) обща съдба (common destiny). 
 През 1982 г. в своя доклад „Обща сигурност”, ръководената от Улоф 
ПалмеCXXIX 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 реципрочносттаCXXX.36 

 
CXXVII Семпъл — прост, обикновен, скромен, който няма излишна украса. 
CXXVIII Think-thank — аналитичен център, „мозъчен тръст”, „резервоар за мисли”, „фабрика за мисли”; неправителствена 
организация или група изследователи, които прилагат обществените науки за производство на анализи, стратегии, 
политически документи (policy papers) и т.н. 
CXXIX Улоф Палме (Olof Palme, 1927—1986) — шведски политик, два пъти министър-председател на Швеция 1969—1976, 
1982—1986). Застрелян от и досега неразкрит убиец на 28.02.1986 г. на централна улица в Стокхолм, когато се е 
движел без охрана, връщайки се като най-обикновен гражданин късно вечерта със съпругата си Лисбет от кинотеатъра 
„Гранд“. 
CXXX Реципрочен — взаимен, съвместен, съотносителен, солидарен. 



 В своя анализ „Глобални отговори на глобалните заплахи” Oxford 
Research GroupCXXXI алармира за най-сериозните предизвикателства към 
глобалната сигурност37: 

• 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 
дупкаCXXXII, парников ефектCXXXIII, 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!”)38. 
 Оxford Research Group говори за сегашния ортодоксаленCXXXIV 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 чрез борба със симптомите на 
болестта, с репресии срещу несъгласните, с поддържане на статуквото. В 
дългосрочен план тази политика е обречена. Ако в идните 5—10 години не се 
предприемат спешни действия, ще бъде трудно да избегнем глобалните 
бедствия и дестабилизацията на глобалната система. Нуждаем се от нов тип 
стратегии, политики, програми и действия, базирани на т.нар. „парадигмаCXXXV 
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 

 
CXXXI Oxford Research Group (ORG, 1982) — независима неправителствена организация от Великобритания, изготвяща 
базирани на съвременни научни и експертни подходи проучвания и анализи в областта на водещите аспекти на 
сигурността. 
CXXXII Озонова дупка — намаляване в отделни места на концентрацията на озона в озоновия слой на Земята. Озоновият 
слой е онази част от Земната атмосфера, която съдържа относително висока концентрация на озон. Известен е най-
вече със свойството си да поглъща по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, падащи над Земята. Озонът е газ, 
форма на кислорода със светло син цвят и с остра миризма.Ултравиолетовите лъчи са вид електромагнитно 
излъчване. Наименованието им идва от факта, че тази част от спектъра включва честотите, непосредствено след тези, 
идентифицирани от хората като виолетов цвят. Те са невидими за човешкото око. Ултравиолетовото излъчване се 
съдържа в спектъра на слънчевата светлина. В ежедневието най-честата проява на ефекта на ултравиолетовите лъчи 
на Слънцето е в предизвикваното от тях слънчево изгаряне. 
CXXXIII Парников ефект — процес, при който инфрачервеното излъчване на някои газове в атмосферата затопля земната 
повърхност. При него се наблюдава повишена температура на ниските слоеве на атмосферата в сравнение с 
топлинното излъчване на планетата. Парниковият ефект е естествено явление, но човешката дейност му повлиява с 
многото отделящи се газове от коли, заводи, ТЕЦ и др. Това може да доведе до повишаване на средните температури 
на Земята. Инфрачервеното излъчване или инфрачервената светлина е вид електромагнитно излъчване. Често 
инфрачервените лъчи носят наименованието топлинни лъчи, поради силно изразения топлинен ефект върху човешката 
кожа при доближаване до силно нагрети тела, които са основните източници на инфрачервено излъчване. 
CXXXIV Ортодоксия (гр. ὀρθοδοξία — прямо, правилно мнение, правилно учение, правоверие от гр. ὀρθός — прям, 
правилен и δόξα — мисля, смятам, имам мнение) — твърдост във вярата или следването на някакво учение или 
мироглед, поддържане на приетите позиции, тип религиозно, идеологическо или морално съзнание, което е срещу 
всякакво модернизиране или реформиране; правоверен, принципен, праволинеен, последователен; а също така 
православен християнин, т.е. отнася се и до Православието („право славя“ е превод именно на „орто докса“). 
CXXXV Парадигма (гр. παράδειγμα — пример, модел, образец) — модел на научно мислене в дадена област от знанието; 
съвкупност от фундаментални научни разбирания, представи и понятия, приемана и споделяна от научната общност 
или поне обединяваща значителна част от тази общност. 



енергия за повече мир и сигурност (pro-peace), както и от сигурност за някои 
към сигурност за всички39. 
 Американският вицепрезидент Ал ГорCXXXVI, 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/AIDS)CXXXVII, които 
погубват цели общества и се задълбочават като проблем с появата на 
нови щамове на стари болести, ужасяващо резистентниCXXXVIII спрямо 
антибиотиците. 

 Ал Гор подкрепя политиката на „предварително ангажиране", за която 
съветва професор Леон ФюртCXXXIX от университета „Джордж Вашингтон”40. 
 При систематизацията на тенденциите в съвременната международна 
сигурност, която ще приведа по-долу, трябва да се имат предвид следните 
няколко принципни положения. 
 
 Първо, тези тенденции са обективно съществуващи, външни за страната 
ни и независими от нея. Те за България са като природни явления — 
съществуват независимо от нашето желание и не се влияят от нашата 
нравствена оценка за тях, затова няма смисъл нито да им се сърдим, нито да ги 
проклинаме, единственото, което трябва да се опитваме да правим е да 
минимизираме, ако е възможно, негативните последици от тях и да 
оптимизираме, отново ако е възможно, позитивните ефекти от тях.  
 В този смисъл спрямо тези тенденции ние сме като в един НютоновCXL 
пространствено-времеви континуумCXLI. С други думи те за България носят 

 
CXXXVI Алберт, Ал Гор — младши (Albert "Al" Gore Jr., 1948) — вицепрезидент на САЩ в периода 1993—2001 г. 
CXXXVII СПИН (Синдромът на придобитата имунна недостатъчност, англ. AIDS — Acquired immunodeficiency syndrome) — 
заболяване на човешката имунна система, причинено от вируса на човешката имунна недостатъчност (ХИВ, от англ. 
HIV — Human Immunodeficiency Virus, „човешки имуннодефицитен вирус"). Болестта прогресивно намалява 
ефективността на имунната система, правейки болния уязвим за инфекции и тумори. 
CXXXVIII Резистентен — нечувствителен, устойчив, неподатлив. 
CXXXIX Леон Фюрт (Leon Fuerth, 1939) — американец, дипломат, учен, съветник по националната сигурност на Ал Гор в 
качеството му на вицепрезидент на САЩ. 
CXL Сър Исак Нютон (Sir Isaac Newton, 1642—1727) — един от най-великите учени за всички времена, английски физик, 
математик, механик, астроном, сред главните създатели на класическата физика. Автор на фундаменталния труд 
„Математически принципи на естествената философия" (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1684—1688), в 
който излага Закона за всеобщото (всемирното) привличане и трите основни закона на механиката. Нютон е смятал 
Времето и Пространството за абсолютни и неизменни обекти, осигуряващи рамката, в която текат процесите в 
материалния свят. 
CXLI Континуум (лат. continuum — постоянен, непрекъснат; последователност от неща, между които няма разделение 
или разлика). Пространствено-—времевият континуум е четиримерен физически и математически модел. 



абсолютен характер и формират многомерно пространство, в което трябва да 
мине траекторията на българската политика — външна и вътрешна, за 
национална и гражданска сигурност, за отбрана и обществен ред.  
 От една страна, общоприето е у нас да се смята, че България е малка, 
сравнително малка държава. Макар че да говорим за България като за „малка 
държава“ е в значителна степен неправилно, а то и изобщо не е така. В Европа, 
в европейски мащаб ние сме една съвсем нормална по население и площ 
страна. Достатъчно е да се сравним с редица европейски държавиCXLII и ще се 
убедим, че напразно се смятаме, че подценяващо се възприемаме и 
самосъжалително се представяме като твърде дребни и незначителни, докато в 
същото време има не по-големи от нас страни и народи, които знаят своите 
значение и ценност, интереси и цена и ги отстояват с характер и визияCXLIII. 
 За да се ориентираме къде точно попада България, можем да 
използваме идващата от науката Геополитика систематизация на държавите в 
системата за международна сигурност по отношение на тяхната мощ. Съгласно 
тази систематизация държавите биват разпределени в шест категории41:  

➢ „велики сили” — държавите, които чертаят световния ред и без тях не 
може да бъде решен нито един проблем на глобалната сигурност;   

➢ регионални сили — това, условно казано, са великите сили в 
съответния регион; 

➢ държави с ограничени ресурси за влияние — такива са повечето 
държави по света, като 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; 

➢ „минидържави” —- толкова малки и незначителни държавици, че не 
могат да играят каквато и да било особена роля; 

➢ „провалили се държави” — разпаднали се държави, превърнали се в 
територии, където няма централна власт и/или където различни 
фракции водят война на принципа „всеки срещу всеки”; 

➢ държави „бандитки“, „разбойнички“ (rogue states на английски език, 
государства изгои на руски език) — на тях световната общност е 
отказала равноправно участие в международните отношения, 
наказала ги е с изолация, заклеймила ги е като престъпни режими и 
парииCXLIV, суспендиралаCXLV е членството им във водещите процеси и 
организации или ги е изключила от тях. 

 България попада в категорията на държавите с ограничени ресурси за 
влияние. За такива държави науката Геполитика препоръчва реалните, 

 
CXLII България: територия — 110 994 км², население — 7 364 570 души; Чехия: територия — 78 866 км², население — 10 
512 419 души; Унгария: територия — 93 030 км², население — 9 908 798 души; Словакия: територия — 49 034 км², 
население — 5 400 536 души; Белгия: територия — 30 528 км², население — 10 444 268 души; Австрия: територия — 83 
871 км², население — 8 420 010 души; Швейцария: територия — 41 284 км², население — 7 996 026 души; Гърция: 
територия — 131 957 км², население — 10 772 967 души. 
CXLIII Визия — виждане, схващане и намерения, имащи стратегически характер; представа за бъдещето, за смисъла на 
съществуването, за предназначението и за това към какво се стреми една държава (общество, общност, корпорация). 
CXLIV Пария, парии (тамилски парайян) — една от най-нисшите касти в Индия.  
Тамилският език е един от широко разпространените езици в Индия (говори се и в други страни, например Шри Ланка и 
Малайзия).   
Кастата е затворена група или съсловие от хора, изпълняващи специфични социални функции. Често свързана с 
принадлежност към отделна етническа или религиозна общност. В древността кастите са били разпространени в 
Египет, Перу, особено в Индия. Каста е древноиндийска форма на социално разделение на обществото, специфичен 
израз на социалните неравенства. Кастите се характеризират със строг, вътрешногрупов произход на наследяване, със 
силен религиозен, ритуален статус, с ограничение в избора на професия, строго формализиране на личностните 
отношения между членовете на различните касти. 
В европейските езици думата „парии“ се употребява в смисъл на хора, които са безправни, презрени, отхвърлени от 
обществото, без необходимите социални контакти и възможности за реинтегриране в обществото. 
CXLV Суспендирам — отменям, обезсилвам, преустановявам (може и временно), прекъсвам, спирам, премахвам. 



разумните и прагматичните цели и приоритети на външната им политика да 
бъдат съсредоточени и фокусирани в техния регион. За нас този регион по-
конкретно е удивителното триъгълно пространство, чиито върхове опират и 
дори се забиват в едни от най-взривоопасните, размирни зони на повишена 
несигурност и нелечима нестабилност — Западните БалканиCXLVI, 
ЗадкавказиетоCXLVII и Близкият ИзтокCXLVIII. 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 
динамика и непредсказуемост опасности и заплахи, България не може сама, 
изолирано да дава отговор на предизвикателствата пред своята сигурност. 
 От друга страна, с целокупните си политически и икономически усилия 
ние дотам сме докарали държавата си, така сме я изпуснали, че можем да се 
самовъзприемаме преди всичко като обект на международни тенденции и 
процеси. България все повече заприличва на прашинка, хвърчаща във 
всевъзможни посоки, в зависимост от геополитическите ветрове. При това тези 
ветрове засега са още доста умерени. Трудно е да се прецени какво би се 
случило с нас, ако те се засилят, зафучат и завият с ураганна мощ.  
 Свили сме до минимум съпротивителните си сили и това извежда на 
преден план необходимостта от разработване и прилагане на стратегии за 
оцеляване, присъщи за държава, намираща с в посткатастрофична фаза, т.е. 
за държава, която вече се намира в състояние на катастрофа, на настъпила, 
на случила се катастрофа. 
 Да, катастрофата вече е настъпила, само че обществото още не си е 
дало сметка за това. Ние живеем в посткатастрофично време по отношение 
на всички основни аспекти на националната сигурност. Както впрочем и (можем 
да кажем — в това число) на гражданската сигурност, здравеопазването, 
образованието, социалната политика и къде ли още не. В държава с разбита 
национална сигурност всеки проблем, дори и сравнително лекият, незабавно се 
качва на ниво „пряка заплаха за националната сигурност“.  
 В условията на настъпилата катастрофа управляващите в системата за 
национална сигурност са подобни на объркания лодкар, чиято лодка е 
подхвърляна в бурното море, а той прави панически действия, гребе напосоки, 
гледа само да не се удари в някоя видима скала, но няма нито време, нито 
сили, нито събрани във възел мисли как да избягва подводните скали, затова 
някоя от тях би могла да се превърне в тежка, окончателна присъда за лодката 
му.  
 Може би ненапразно думата „риск“ произлиза от „подводна скала“. Днес 
българската лодка е подмятана от морето, и по-скоро — от океана на 
глобализацията, постмодерните предизвикателства, обществото на риска и 
мрежовите структури, а нейните управляващи симулират, импровизират, 

 
CXLVI Западни Балкани — част от Балканския полуостров, включваща сравнително по-изостанали и-или имащи 
вътрешни политически, икономически и етно-религиозни проблеми държави, които още не са станали членки на НАТО 
(без Албания) и ЕС — Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Македония. 
CXLVII Задкавказие (Южен Кавказ) — геополитически регион, разположен между Източна Европа и Югозападна Азия. В 
него влизат държавите Азербайджан, Армения и Грузия. Съответно тук са двете псевдодържави Абхазия и Южна 
Осетия, претендиращи, че са се отделили от Грузия, признати от Русия и още 2-3 държави, както и непризнатата от 
никого Нагорно-Карабахска република – населена от арменци територия на Азербайджан и  прекъснала всички 
отношения с него. 
CXLVIII Близкият Изток — географски регион, състоящ се от земите около южните и източни части на Средиземно море — 
от източната част на Средиземно море до Персийския залив. В наши дни под Близък Изток в геополитически план се 
разбират държавите от Западна Азия, разположени между Средиземно море и Иран: Египет, Сирия, Ливан, Йордания, 
Кипър, Израел, Палестинската територия, Ирак, Саудитска Арабия, Йемен, Оман, Кувейт, ОАЕ (Обединените арабски 
емирства), Катар, Бахрейн, понякога включват Турция и Иран и дори много рядко Грузия, Армения и Азербайджан. 



имитират и наподобяват някакво управление на лодката, но само по отношение 
на видимите опасности и заплахи. Що се отнася обаче до истинските рискове, 
т.е. невидимите подводни скали, за тях няма нито представа, нито стратегия, 
нито воля, нито капацитет за управление. България като че ли съществува по 
инерция, ден за ден, от дъжд на вятър, докъдето може и нито миг след това… 
 Приемам, че моят анализ може и да е малко повече драматичен, малко 
повече песимистичен. Обаче по-важното е да се фокусираме не върху 
емоционалната окраска на словата ми, а върху думата „катастрофа“. Тя не е 
само метафора, тя има своите теоретични основания и превъплъщения в духа 
на съвременната Теория на катастрофите.  
 

ПояснениеCXLIX 
 В теорията на катастрофите под „катастрофа“ се разбира рязко качествено 
изменение на обекта при плавно количествено изменение на параметрите, от които той 
зависи. 
 Терминът „катастрофа” и „теория на катастрофите” са въведени в края на 60-те и 
началото на 70-те години на XX век от Рене Том и Кристофър ЗиманCL. Катастрофата 
настъпва при определени стойности (особени точки) на управляващите параметри — 
точки на бифуркацияCLI.  
 Теорията на катастрофите се използва все по-често в икономиката, финансите, 
медицината (по отношение на някои болести, които протичат бавно, поради което 
„улавянето” им е твърде сложно, но от един момент нататък изведнъж стават трудно 
лечими или дори нелечими), при изучаване на военни операции, а така също, което е 
логично, при различни извънредни ситуации в резултат на бедствия и аварии. 
 Специален интерес като приложно поле за теорията на катастрофите 
представляват такива социални системи (общности, общества), които въпреки 
отчитаното на повърхността нормално или в удовлетворителна степен поставено под 
контрол развитие, от един момент нататък изпадат в криза, губят ориентация и стават 
стратегически „слепи”, откриват в себе си пукнатини и задълбочаващи се и 
разширяващи се линии на разделение между отделни групи и прослойки.  
 Оказва се, че качествените изводи, съдържащи се при анализа на подобни 
системи чрез подходи и методи от теорията на катастрофите, позволяват много по-
бързо намиране на решение, ако е достигната „точка на катастрофа”, а като се 
използват някои предписания на тази теория, става възможно въвеждането на модели 
за ранно сигнализиране, които да позволят системата да бъде стабилизирана, преди да 
попадне в приближаващата се „точка на катастрофа”.  

  
 С други думи ако приемем, че катастрофата в България вече е 
настъпила, това не е толкова и не само крайно негативна преценка за 
състоянието, в което се намира страната ни, но и настойчиво подсказване за 
необходимост от коренно различни подходи за управление. В състояние на 
катастрофа се прави приоритизация на неотложните задачи, диагностика на 
всички критични уязвимости, инвентаризация на останалите все още ресурси, а 

 
CXLIX Като пояснения с по-малък шрифт в монографията са приведени текстове, които читателят при първо четене би 
могъл да пропусне, доколкото те съдържат макар и важна, но изискваща по-специализирани знания информация. 
CL Рене Том (René Thom, 1923—2002) — френски математик; сър Кристофър Зиман (Sir Erik Christopher Zeeman, 1925) 
— британски математик. 
CLI Бифуркация — разделяне на две, раздвояване, разклоняване. Точка на бифуркация (точка на разклоняване) е 
пределно, критично, кратковременно и неустойчиво състояние, при което обектът (системата) е изправен пред два (или 
няколко) алтернативни, дълговременни и устойчиви, т.е. самоподдържащи се и възпроизвеждащи се, модели на 
развитие (траектории или сценарии). Тези нови режими на съществуване на обекта (системата) се наричат „атрактори”. 
Най-често двата крайни варианта на избор на поведение са коренно противоположни: единият (негативният) е свързан 
с разрушаване на подредеността (реда) на обекта и изпадането в хаос, другият (позитивният) — с преминаване към по-
високо ниво на подреденост (ред). 
Атрактор — равновесно състояние, към което се стреми една динамична система; състояние или множество от 
състояния (точки, криви, повърхности, обеми, други сложни структури), към които еволюира траекторията на една 
система, а системата се стреми да ги следва или да остане в максимална близост до тях (напр. махалото в най-ниската 
си точка). 



управлението се стреми да спаси онова, което още не е загубено и може да 
бъде спасено.  
 Когато е настъпила катастрофата и ние вече не сме на кораб, а на сал, 
не можем да продължаваме да се държим все едно сме на кораб. Признанието 
за настъпила катастрофа и приемането й като състоял се факт, не е повод за 
отпускане на ръцете, за спиране на съпротивата и прекратяване на борбата. То 
е само реалистична оценка за положението, в което се намираме и подтик за 
изработване на различен тип стратегии от досегашните… 
 Поради горепосочените две причини всяка дискусия по въпроса може ли 
България да променя или поне да въздейства на тенденциите, за които ще 
говорим по-долу, е излишна. Най-малкото — на мен не ми се участва в нея, 
защото това е безсмислено начинание. Само абсолютни нереалисти и 
политически фантазьори, безогледни популисти и безотговорни оптимисти биха 
могли да твърдят обратното. Затова за мен е като неподлежаща на обжалване 
присъда, че тези тенденции са извън нас и България на тях не може да влияе 
по никакъв начин.  
 Някога, в началото на 90-те години на миналия век, когато и аз бях сред 
хората, от които зависеше по някакъв начин стратегията и политиката на 
България, ние, една малка група политически дебютанти и наивници, 
разсъждавахме над възможността да се определи като стратегическа цел на 
нашата политика превръщането на България в регионална сила. Тогава 
това бе, мислех си убедено, проява на трезв политически реализъм, защото 
страната ни разполагаше със сериозни конкурентни предимства — развита 
индустрия, значителен процент хора от средната класа, високообразовано 
население, отлично ниво на образованието и здравеопазването, оптимистични 
демографски тенденции (очакваше се раждането на 9-милионния българин), 
силен „силов” сектор с апарат от поне 200 000 души — армия от 100 000 души, 
полиция (дотогава милиция) от 50 000 души, специални и специализирани 
силови служби от 30 000 души и още 20 000 души други силови структури 
(например различни видове войски — Вътрешни, Строителни, Гранични, 
Транспортни, на Комитета по пощи и далекосъобщения)! 
 Постепенно, обаче, държавата ни се свиваше като национална мощ и 
влияние, загуби в голяма степен уважението и респекта, превръщайки се в 
YesmanCLII, беше изтласкана в периферията на голямата политика, оказвайки 
се нещо средно между мимансCLIII, фон, подробност от пейзажа на 
международната сцена и държава на повикване, винаги готова да се 
присъедини към някоя инициатива, военна операция или просто двусмислена, 
ако не и съмнителна кауза, подхваната като инструмент на геополитическия 
фактор („нашите” велики сили) за прокарване на интересите му и налагане на 
волята му.  
 Да вземем например военните мисии зад граница. Трябва да си дадем 
сметка, че през изминалите 25 години на Прехода твърде често и с користни 
подбуди елитът употребяваше тези мисии и злоупотребяваше с тях; 
многократно натоварваше държавата и нейния бюджет с огромни разходи, 
които нямаха пряка връзка с истинските приоритети и проблеми на 
националната сигурност; понякога поставяше нашите участници в мисии в 

 
CLII Yesman (от англ. yes — да, man — мъж, човек) — който винаги казва „Да“ винаги отговаря с „Да“; нарицателно за 
държава без самостоятелна политика, постоянно съгласяваща се с волята на своя покровител или „Голям брат“.  
CLIII Миманс — съкратено от мимически ансамбъл, група артисти, участващи в масовите сцени на оперни и балетни 
постановки. Мимически (от мимика (гр. μιμιχοζ — подражаване) — изразително движение на мускулите на лицето, чрез 
което се демонстрира едно или друго чувство, емоция — радост, тъга и т.н. 



среда на прекомерен риск; нерядко проявяваше нямащо нищо общо с 
демокрацията незачитане на общественото мнение. А участието ни в 22 мисии 
далеч от родната територия (като се вземе предвид, че първата мисия, в 
Камбоджа започва през 1992 г., може да се каже, че за 22 години сме участвали 
в 22 мисии, т.е. по 1 мисия на година, което е огромно, на моменти чудовищно 
напрежение) имаше непосилно висока цена — то бе съпровождано с човешки 
жертви (23 загинали български военни), с болни тела и съсипани психики на 
участници в такива мисии, с лични и със семейни трагедии, с покрусени и 
починали от мъка родители, с деца, останали сираци... 
 Сега вече да се мисли като възможно и реалистично превръщането на 
страната ни в регионална сила, наистина е нелепо и непочтено, такава цел не е 
постижима в близките 15—20 години за държава, която е постоянно на ръба на 
сриването в пропастта, която основно осъществява, и то с труд, своята 
биологическа функция да оцелява, забравила дори мисълта за осъществяване 
на социалната си функция — развитието. 
 Ще допълня само с една тежка въздишка, че за разлика от България, 
някои държави — „великите сили“ и такива с надрегионални амбиции (като 
Турция, например) могат да влияят на тенденциите, за които ще говорим по-
долу, а понякога макар и отчасти — да ги променят. Затова те са като в 
АйнщайновCLIV пространствено-времеви континуум — с други думи за тях тези 
тенденции или поне някои от тях носят относителен характер. 
 
 Второ, тези тенденции трябва да се разглеждат като едно и единно цяло. 
Разбира се, тяхното разглеждане тук ще бъде една по една, то не би могло и да 
бъде другояче, но те трябва да се мислят заедно и интегративно — отново, 
както в аналогичен пример по-горе — съвсем като дъгата. Не би било коректно 
да вземем една от тези тенденции и да я разглеждаме изолирано от 
останалите, да анализиламе последиците от нея като единствено възможните и 
да се взираме само и единствено в тях. Става дума за комплекс от тенденции и 
те могат да си влияят една на друга, последиците от едната могат да се „гасят” 
или „разгарят” от ефектите от другите. С други думи, те ще бъдат мислени като 
едно единно, холистичноCLV цяло, но ще бъдат разглеждани тук една по една, 
редукционистичноCLVI и в голяма степен всяка сама за себе си. 
 
 Трето, тези тенденции ще бъдат разглеждани по ред, определен от чисто 
методологически съображения, а няма да бъдат подредени по някаква степен 
на важност, например от най-маловажната към най-важната или обратно. Това 

 
CLIV Алберт Айнщайн (Albert Einstein, 1879—1955) — гениален германски физик-теоретик, един от основателите на 
съвременната теоретична физика, носител на Нобелова награда по физика през 1921 г.  
Специалната теория на относителността е създадена от Алберт Айнщайн през 1905 г. с неговия труд „За 
електродинамиката на движещите тела“, „Zur Elektrodynamik bewegter Koerper“. Тя описва движението, законите на 
механиката и пространствено-времевите отношения при произволни скорости, включително близки до скоростта на 
светлината. Класическата механика на Нютон се явява приближение при ниски скорости на специалната теория на 
относителността. В Специалната теория на относителността пространството и времето са относителни и взаимно 
свързани. Всъщност Алберт Айнщайн открива пръв, че Времето е свързано с Пространството в един четиримерен 
континуум и тук вече може да се говори за не за механично и описателно разглеждан, а за интегриран, взаимнозависим 
и единен четиримерен континуум, т.е. за четиримерно Пространство-Време. 
CLV Холизъм (гр. ὅλος — цял, цялостен) — организмът е органична цялост, която не може да бъде сведена до простата 
сума на съставните му части; приоритет на цялото спрямо отделните му части; цялостен подход към обектите и 
явленията. Холистичен — цял, цялостен. 
CLVI Редукционизъм (лат. reductio — завръщане, довеждане обратно) — методологически принцип, съгласно който 
сложните явления могат да бъдат напълно обяснени с помощта на закони, присъщи на по-простите им съставни части, 
като се абсолютизира принципът на свеждане на сложното към просто и висшето към нисшето (редукция). Подход за 
разбиране на природата на комплексни неща чрез редуцирането им на отношенията на техните части или на по-прости 
и по-фундаментални неща. Схващане, че комплексната система не е нищо повече от сума на общите си части. 



може да бъде направено и те да бъдат подредени по важност, но подобно 
усилие ще изисква или някакви интуитивни оценки за тяхната важност, или 
изработването на критерии за оценка. 
 
 Четвърто, на тези тенденции трябва да се гледа като на 
предизвикателства, т.е. те са свързани с отговора, който ще им бъде даден. 
Както по-късно ще го изясним подробно, предизвикателството ще бъде 
разбирано като тенденция, процес, явление, събитие или действие, което 
спрямо системата (държавата, корпорацията, обществото, общността, 
индивида) носи обективен характер и въздействията (последиците) от което 
зависят от отговора, който ще му бъде даден. Ако отговорът е верен 
(адекватен), то ползите (позитивните последици) от него се максимизират, а 
щетите (негативните последици) се минимизират, но ако отговорът е погрешен 
(неадекватен), то ползите (позитивните последици) се минимизират, а щетите 
(негативните последици) се максимизират. 
 Можем да приведем следния метафоричен и все пак доста реалистичен 
пример за това що е предизвикателство и как то зависи от отговора, който ще 
му се даде. 
 Над едно село задухали изведнъж много силни ветрове. Ето какво било 
поведението на жителите на това село. 

• Един от тях се вайка в кухнята пред жена си, казва ѝ как е бил способен, 
как наистина е способен на велики дела, но ето — за жалост, точно сега, 
когато настъпил неговият час да изяви огромния си потенциал, задухали 
тези проклети ветрове и той не може да си покаже носа навън! Но само 
да престанат ветровете, той ще докаже — и на жена си, и на цялото село 
на какви велики дела е способен! 

• Друг седи с дружината си в селската кръчма, пее патриотични, та даже и 
патриотарски песни, виното се лее, клетвите звучат през половин час, че 
ей сега ще поведе дружината да се разправи с тези ветрове — 
поробители и народни изедници, подставени проводници на чужди 
интереси… Но нищо повече от това — седи си в кръчмата, главата му 
олеква, краката му омекват... А виното се лее и песните стават все по-
революционни и решителни... 

• Трети казва, че ето с тези две голи ръце и юнашкото си сърце ще излезе 
на баира да се справи с ветровете. Облякъл нова риза — да му се белее, 
запасал на голия си кръст чифте пищови и тръгнал нагоре по баира. А 
ветровете го издухали, та още хората го търсят напразно къде е отвят и 
не знаят бил ли е или не е бил, имало ли го е или го е нямало. 

• Четвърти заявява, че няма да позволи на ветровете да променят начина 
му на живот. той тук се е родил, така е живял и тук ще остане и ще 
продължи така да живее, защото не се дава на някакви си ветрове да му 
казват как да живее, в какво да вярва и какви принципи да отстоява. И 
докато продължавал да си живее по старому, както във времената до 
ветровете, те отвяват и сламата от покрива на къщата му, и дрехите от 
простора, и децата му в земи далечни. 

• Пети започнал да гради крепостна стена, висок зид около къщата си, за 
да спира ветровете — гради стената, издига зида неуморно, докато строи 
от едната страна, ветровете събарят от другата, но той се труди и не се 
отказва, вярвайки, че един ден ще обгради къщата си и ще живее зад 
стената, а зидът ще го пази от силата на ветровете. 



• Шести търпял стоически несгодите и вредите от ветровете, но се 
надявал, че братята му в другите села като научат какво е сполетяло 
неговото село, ще дойдат и заедно, както някога, както винаги са си 
помагали, ще измислят нещо и ще сложат край на несгодите от тия 
проклети ветрове. И стиска зъби, чака, надява се, защото е убеден, че 
рано или късно помощта отвън, братската подкрепа ще дойде и ще го 
спаси от природното бедствие. Доколкото се знае, още продължава да 
чака, само че съвсем е грохнал от чакане. 

• А седми свикал семейния съвет, съпругата включила лаптопа, синът и 
дъщерята анализирали розата на ветроветеCLVII, а той на базата на 
техните проучвания построил на нужното място вятърна мелница (в 
постмодерната версия — вятърен парк за производство на 
електричество от енергията на вятъра). И ветровете духат, веят, 
бушуват, но максималното, което правят е да въртят крилата (перките) 
на вятърната мелница и да мелят жито за род, рода, народ, родина... 

 Ето как при едни и същи ветрове над селото, различните хора 
предприемат различни действия — на едно и също предизвикателство те дават 
различен отговор. Огромното мнозинство от жителите на селото страдат от 
това предизвикателство, но слава Богу има и такива, които го карат да работи 
на ползу роду... 
 
 Нека сега се спрем на основните геополитически тенденции в 
глобалната сигурност (по-подробно и в детайли виж42). Ние ще ги разделим 
на две групи. В първата група са водещите, най-значимите геополитически 
тенденции в глобалната сигурност. Нашият поглед естествено ще бъде 
погледът на българина, на България. Един турски или руски, още повече пък 
китайски учен, би им дал както друга подялба, така и друга подредба (т.е. 
съществува геополитиическа аперцепцияCLVIII, специфична и определима от 
мястото на наблюдаващия). 
 
 ОСНОВНИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ В ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 1. Задълбочаване на цивилизационните противоречия 
Север—Юг, (т.е. между богатите и бедните държави) и Запад—Изток 
(т.е. между демократичните и недемократичните държави). 
 Водещото съдържание и главният смисъл на тази тенденция  са, че 
богатите стават все по-богати, бедните — все по-бедни, пропастта между тях 
все повече се оказва бездна (т.е. без-дна, „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, които започват да виждат процесите и събитията по 
антагонистиченCLIX начин. Те много трудно изработват общи подходи и 

 
CLVII Роза на ветровете — диаграма, която се използва в метеорологията и градоустройството. Изразява режима на 
ветровете на дадено местоположение за определен период от време. Векторите зависят от повторяемостта и средната 
скорост на ветровете в съответните посоки. 
CLVIII Аперцепция (лат. ad — към и лат. perceptio — възприятие, т.е. разбирам) — обусловеност на насоката на 
възприемането и съдържанието на възприятието от предметите и явленията на външния свят, от опита, знанията, 
интересите и мирогледа, както и от психическото състояние на човека в момента на възприемането; осъзнато 
възприятие за разлика от неосъзнатото. 
CLIX Антагонизъм (гр. ανταγωνισμός — спор, борба) — вид взаимодействие, което има елемент на враждебност. Това е 
една от формите на противоречие, характеризираща се с остра, непримирима борба между враждебни сили и 
тенденции, между противоположни възгледи и интереси. 



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 е 
изкушен 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, което го довежда до 
колосално отчаяние. 
 Заедно с това, друго съвсем не по-маловажно проявление на тази 
тенденция е, че в демократичните страни демокрацията се задълбочава, 
крепне, консолидираCLX 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, а бедните — недемократични. Но 
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), но богати 
(по принцип Север). За всяка държава, особено в регион като нашия, 
последствията ще са тежки, ако и при двете цивилизационни противоречия тя 
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 
така всеки Юг си има свои островчета Север от богати и самодоволни, 
блаженстващи прослойки хора. Същото може да се каже, с малко по-различни 
други аргументи, за Запада и Изтока. 
 Несъмнено, подобно черно-бяло разделение: „богати—бедни“, 
„демократични—недемократични“, е твърде генерално и доста формално. 
Може би то е по-разбираемо и по-лесно установимо, когато говорим за богати и 
бедни държави. Все пак е ясно, че Кралство Швеция (Kingdom of Sweden) в 
Северна Европа е богата държава, а Кралство Свазиленд (Kingdom of 
Swaziland) в Южна Африка — е бедна държава. За целта е достатъчно да 
вземем Брутния вътрешен продукт (БВП)CLXI на глава от населението. За 
Швеция той е около 40 000 долара, а за Свазиленд е около 4 000 долара, т.е. 
близо 10 пъти по-малко! 
 Едно е да се борави количествена характеристика, тъй като тя е 
обективен параметър, носи далеч по-висока определеност и предразполага към 
по-еднозначна сравнимост. Съвсем друго е, обаче, анализът да се прави чрез 
качествена характеристика, както е по отношение на демократичността, тъй 

 
CLX Консолидация (лат. con — заедно, solido — укрепвам) — укрепване на нещо, обединяване, сплотяване на отделни 
хора, групи, организации за засилване на борбата им за общи цели; сливане на две или повече фирми; обединяване на 
няколко неща в едно нещо. 
CLXI Брутен вътрешен продукт (БВП, англ. Gross domestic product, GDP) — мярка за количеството произведени стоки и 
услуги за определен период от време в даден географски район. Това е един от начините за измерване на националния 
приход и продукция. Използва се като показател за стандарта на живота на определена нация. БВП е крайната 
стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен времеви 
период (най-често за 1 година). 



като има много повече място за субективност, а базата за сравнение е доста 
по-„хлъзгава“. Да вземем Русия. Дали и доколко тя е демократична държава? В 
България, с нашето традиционно и донякъде абсурдно деление на русофили и 
русофоби отговорът на подобни въпроси биха се различавали, понякога 
диаметрално, според политическите пристрастия. 
 Впрочем, нещата не са толкова еднозначни и по отношение на 
количествения показател „БВП на глава от населението“. Моделът на 
развитие, който разделя все по-необратимо Севера от Юга (и Запада от 
Изтока) действа с пълна сила и вътре в развитите демократични държави, 
независимо че при тях има надеждни механизми за омекотяване (засега!) на 
опустошителното му действие. Но е трудно да се избяга от фактите, водещи до 
тревожната констатация, че нарастващото социално разделение е резултат от 
функционирането на света в икономически и социален план като неспирна 
центрофуга, която изхвърля на върха много тънка прослойка свръхбогати хора 
и спуска на дъното все по-широки обществени слоеве. 
 Ако по-рано Западът (и не само той, защото същото важеше в голяма 
степен за света на социализма) притежаваше социална структура, напомняща 
(пълна) бъчва с вино, т.е. със силна, много широка и материално доста 
успешна средна класа, то сега дори на Запад социалната структура все повече 
заприличва на обърната (празна) чаша за вино — горе изключително тясна 
прослойка „олигарси“CLXII, после тънка, силно стеснена „средна класа” и много 
широко и високо дъно от останалия народ...  
 Тази нова социална структура има своята логика и своето обяснение. Тя 
подсказва, че ако преди години материалното измерение на социалния статус 
беше определящо за мястото на човека в обществото (хората със сходен 
жизнен стандарт имаха сходна социална култура, ниво на амбиции, начин на 
живот, съизмерими перспективи и възможности), то сега на преден план 
излизат не количествените измерения на стандарта на живот, а качествените 
показатели — качество на живота, качество на човешкия потенциал, качество 
на управлението, качество на социалната политика, качество на 
здравеопазването, качество на образованието, качество на околната среда и 
др. Човек може да разполага с (относително) добри доходи и въпреки това да 
не е удовлетворен от и спокоен за живота си, защото тези доходи не му 
обезпечават качество на живот, „полагащо се“ според тяхното количество, 
защото вижда (в случая с България) с все по-силно отчаяние, че си изпускаме 
държавата, че младите хора емигрират, че нараства броят на опростачените и 
чалгизираните, че западат хигиенната култура и екологичните навици на 
населението, че намалява цената на човешкия живот и ценността на 
уважението към човека. Да не говорим, че дори много добрият материален 
статус, стабилните и сравнително високи доходи могат да не му помогнат — да 
го спасят от ограбване от престъпници, от нападение на детето му на улицата 
или при намиране на стойностно лечение, защото при темповете на спасяване 
на знаещите и можещите от България, много близък е денят, когато дори на 
нормално заможния човек няма да има кой да направи нужната операция или 
друга медицинска интервенция, тъй като нашето здравеопазване умира с по-
бързи темпове от умирането на българския народ... 

 
CLXII Олигархия (гр. ὀλιγαρχία — власт на малцина, от др. гр. ὀλίγος  — малцина и др. гр. ἀρχή — власт) — форма на 
управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото и те управляват в свой 
интерес, а не в интерес на обществото. 



 Преди обществото на Запад (и на държавите от т.нар. „развит 
социализъм“) бе разделено в пропорции на свърхбогати, много богати, богати 
(горна средна класа), не-бедни (долна средна класа), бедни, бедстващи, 
сравнително симетрично: 5%:15%:30%:30%:15%:5%. Сега вече и все повече се 
установява структура, която бе описана по-горе (обърнатата чаша за вино) и 
криеща огромни социални земетръси — 1%:9%:90%. Това означава 1% 
свръхбогати, живеещи в квартали с изключителни мерки за сигурност и тънещи 
в абсолютен лукс, 9% — самодоволна, ултразадоволена и лицемерно 
наричаща себе си средна, класа, а 90% — останалото общество.  
 Несъмнено така нареченото от мен току що „останалото общество“ не е 
хомогенно и обхваща най-различни по жизнен стандарт прослойки, като се 
започне от превърналите се завинаги в социални маргинали и изпаднали на 
социалното дъно аутсайдериCLXIII, озлобени лузъриCLXIV, отчаяни неудачници и 
обречени на непроменима мизерия хорица, и се стигне до най-горните „етажи” 
на тези 90%, а именно хора с относително високи доходи и възможности да 
инвестират в материални блага, образование, здраве и възпроизводство на 
своето семейство, на начина на живот и на амбициите си. Общото между 
хората, намиращи се сред тези наистина внушителни 90%, е, че всички те 
нямат удовлетворителна степен на контрол върху жизнените си стратегии, а са 
в зона на много висок, трудно управляем риск — всеки, дори най-малкият 
провал на тяхната жизнена стратегия (криза на бизнеса им, болест в 
семейството, уволнение, финансови затруднения в обслужването на кредита и 
др.) може да ги срине дълбоко надолу в обществото, т.е. те могат да (из)паднат 
не само твърде рязко, но и практически необратимо. 
 Нещо повече, даже в този 1% свръхбогати в последно време на принципа 
winners take allCLXV (за това ще говоря по-късно) се образува изключително 
тънка прослойка от 0,1% свръх-свръх-богати хора, т.нар. „плутократи“CLXVI. 
Даже се говори за противопоставянето „0,1% vs. 1%”CLXVII и че пропастта между 
тези от 1% и тези от 0,1% може да доведе до „сериозни политически 
последствия”. Ето разпределението на най-богатите хора в САЩ през 2007 г. 
като процент от данъкоплатците, като брой и среден годишен доход на 
съответната прослойка (числата са закръглени за пригледност и 
илюстративност). 
 

Процент 
 от данъкоплатците 

Брой Среден годишен доход 
в долари на САЩ (щ.д.) 

0,1% 135 000 1 700 000 

1% 750 000 500 000 

10% 7 500 000  130 000 

 
 Таблица 1.1. Разпределение на най-богатите хора в САЩ (2007)43.  

 

 
CLXIII Аутсайдер (англ. outsider — външен човек, любител, състезател или кон, който няма да спечели) — неудачник, 
губещ, изоставащ, намиращ се на края или на дъното, без шансове за победа, извън претендентите за победа, 
печалба, първенство. 
CLXIV Лузър (от англ. loser) — постоянен неудачник, слабак, роден да губи, безнадежден като социална активност, 
загубеняк. 
CLXV Winners take all (англ.) — победителите вземат всичко, получават всичко. 
CLXVI Плутокрация (др. гр. πλοῦτος — богатство, κράτος — управление) — форма на управление, при която решенията на 
правителството се определят не от народа, а от влиятелна прослойка изключително богати хора. Плутократът е човек с 
голяма власт, представител на най-богатата част от обществото. 
CLXVII Vs., versus — срещу, против, в сравнение, в противовес. 



 Според Джоузеф СтиглицCLXVIII ултраелитарният 1% от американците 
получава една четвърт от общите годишни доходи и контролира 40% от 
благата в тази страна, докато преди 25 години числата са били съответно 12% 
и 33%. „Днес, казва Стиглиц, богатите не изпитва потребност от ползите на 
колективното действие, защото могат да си създадат свое собствено 
„подобщество“ („subsociety“) с техни собствени благини”44. 
 И докато най-богатите стават още по-по-най богати, социалната тъкан на 
обществото се разслоява и разтегля. Възниква огромна маса хора, за които  
Пиер БурдийоCLXIX създава неологизма „прекариат“ от „пролетариат“CLXX и 
„precarious“ (несигурен). Тази социална прослойка се характеризира „не само с 
това, че е принудена да продава труда си, но и с това, че е застрашена от 
несигурност при наемането на труда ѝ и за нейния жизнен статус. „Прекариат 
не означава състояние на пълна нищета, а перманентнатаCLXXI заплаха от 
безработица и изпадане в нищета. Акцентът при дефинирането на тази нова 
прослойка е върху перманентната заплаха и несигурност”45. 
 Гай СтендингCLXXII пише, че прекариатът страда от систематична 
несигурност и изпитва „четири А“ по първите букви на английските думи — 
anger (гняв), anomie (липса на норми, обществена неподреденост), anxiety 
(безпокойство), alienation (отчуждение), затова „се чувства фрустриранCLXXIII не 
само поради това, че животът му е низ от временни работи с всичките им 
недостатъци, но и поради това, че тези работи не създават почва за 
изграждането на отношения на доверие, върху които се градят смислени 
структури и мрежи“46. 
 Постепенно в съвременното общество (дори в демократичното западно 
общество) бедните хора са наказвани не само с това, че са бедни — живеят 
по-кратко и боледуват повече47, имат по-нисък жизнен статус, лишени са от 
редица възможности, за постигането на които са необходими сериозни 
материални способности, но и за това, че са бедни — имат много по-малки 
шансове да получат качествено образование, добра работа, справедливо 
правосъдие, уважително отношение. Както (до)казва Амартя СенCLXXIV, 
бедността не е свързана с количеството блага, а се определя от социално 
обусловените възможности на хората да получат достъп до тези блага, затова 
в социалната реалност и на най-богатите западни държави бедността е 
задължителен елемент („структурна бедност”)48. 
 Лоик ВаканCLXXV говори за набираща сила тенденция в съвременната 
демократична държава (в САЩ и все повече в Европа) — за разтоварването на 
държавата от отговорности по отношение на социалния и икономическия 
произход на несигурността, за „нов наказателен разум, целящ да 

 
CLXVIII Джоузеф Стиглиц (Joseph Stiglitz, 1943) — виден американски икономист, носител на Нобелова награда за 
икономика за 2001 г. 
CLXIX Пиер Бурдийо (Pierre Bourdieu, 1930—2002) — френски социолог и философ, един от най-влиятелните социолози 
през втората половина на ХХ век. 
CLXX Пролетариат (нем. Proletariat, от лат. proletarius — нямащи, безимотни) — социална класа от хора, трудещи се, 
наемни работници, без право на собственост над средствата за производство. Продаването на собствената работна 
сила е основен източник на средства за живот за тази класа. 
CLXXI Перманентен (лат. permanens — постоянен, от permanere — оставам, запазвам се) — непрекъснат, постоянен, 
неизменен. 
CLXXII Гай Стендинг (Guy Standing, 1948) — британски икономист. 
CLXXIII Фрустрация (лат. frustratio — измама,  напразно очакване; неуспех) — термин от психологията, обозначаващ 
емоционално състояние на човек, който се чувства излъган в своите очаквания или се намира в ситуация на реална 
или предполагаема невъзможност да удовлетвори определени свои потребности. 
CLXXIV Амартя Кумар Сен (Amartya Kumar Sen, 1933) — индийски икономист, известен с работите си върху глада, 
човешкото развитие, икономиката на благосъстоянието и скритите механизми на бедността. Носител на Нобелова 
награда за икономика през 1998 г. 
CLXXV Лоик Вакан (Loïc Wacquant, 1960) — френски социолог и етнограф. 



криминализира бедните”, за „политика на криминализация на нищетата”, за 
„карцерална хипертрофия”CLXXVI и „наказателно управление на социалната 
несигурност”. Става дума за използване на репресивната сила на държавата за 
системно и структурно насилие върху раждащата престъпност бедност и върху 
родената от бедността престъпност.  
 След като от допускането, че има бедни хора, които извършват 
престъпления се преминава към приемането, че бедността е пряка причина за 
престъпността; както и след като взема връх разбирането, че бедните не са 
способни да бъдат отговорни за самите себе си, че вината за това, че са бедни, 
е на самите бедни, на тяхното отношение към себе си и към закона, на тяхното 
поведение, то тогава спрямо бедните има само една крачка — да бъдат 
репресирани  с цялата сила на държавата. Така се постига „неутрализиране на 
непокорното спрямо новия икономически ред население”. Намаляването на 
инвестициите в по-справедлива социална политика, т.е. „социалното 
дезинвестиране” преминава в нарастване на инвестициите в затвори, т.е. 
„карцералното свърхинвестиране”, което „единствено е способно да озапти 
разместванията, предизвикани от разграждането на държавата благодетелка и 
от оповсеместяването, овсеобщностяването на материалната несигурност, 
която неминуемо произтича от него за ниските етажи на социалната структура”. 
Нещо повече, този подход става дори рентабилен в икономически план — чрез 
него ние присъстваме на раждането на „търговски карцеро-подпомагателен 
комплекс” — от една страна се използва евтиния труд на затворниците, а от 
друга, развива се цяла уникална мрежа от компании, които печелят от 
държавния бизнес със затворите — строителство на сгради, производство на 
съоръжения и средства за наблюдение, снабдяване, охрана и т.н.  Лоик Вакан 
заключава, че „като боклукчийска кола на несигурността, карцералната 
институция не се задоволява да събира и да изпраща на съответните места 
пролетариата, считан за ненужен, нежелан или опасен, и по този начин да 
скрива мизерията и да неутрализира най-взривоопасните й ефекти: тя самата 
активно допринася, нещо, което много често забравяме, за разпростирането и 
увековечаването на социалната несигурност и изоставеност, които я 
подхранват и й служат за гаранция”49. 
 Видни представители на културната антропология, социалната 
психология и критичната социология отдавна изследват явления в обществото 
като апатияCLXXVII, аномалияCLXXVIII, анемияCLXXIX, аномияCLXXX. Най-сериозно 
анализирано и с най-силно и дълбоко социално-психологическо и културно-
социологическо съдържание е явлението аномия. 

 
CLXXVI Карцер (лат. carcer — тъмница, затвор) — специална изолирана камера, помещение в затвори, армии, 
психиатрични заведения за временно задържане на нарушителите на режима. 
Хипертрофия (др. гр. ὑπερ- — твърде, прекалено и τροφή — храна, ядене) — неестествено, прекалено увеличаване на 
обема на орган, тъкан и клетки. 
CLXXVII Апатия (гр. απάθεια — от ἀ- — без, πάθος — страст) — симптом, изразяващ се в безразличие, безчувственост, 
нечувствителост, неемоционалност, безучастност, откъснатост от случващото се наоколо, липса на мотивация и 
желание за каквото и да било.  
CLXXVIII Аномалия (гр. ανωμαλία) — отклонение от нормата, от нормалното, закономерното. 
CLXXIX Анемия (гр. αναιμία — малокръвие, безкръвие) — недостиг на червени кръвни телца (т.е. еритроцити — елементи 
на кръвта) и/или хемоглобин (белтък в кръвта с основна функция пренос на кислород) в кръвта. Това причинява 
намалена способност на кръвта да пренася кислород към тъканите, така причинявайки тъканна хипоксия (др. гр. ὑπό — 
под, отдолу и гр. οξογόνο — кислород); кислородно гладуване; понижено съдържание на кислород в тъканите, в 
резултат на което се развиват необратими изменения. 
CLXXX Аномия (фр. anomie — беззаконие, отсъствие, липса на норми; от др. гр. ἀ- — отрицателна представка, νόμος — 
закон) — понятие, въведено от Емил Дюркейм за обясняване на отклоняващото се (девиантното) поведение (склонност 
към самоубийство, апатия, разочарование, противоправни нагласи). Това е състояние на обществото, при което 
настъпва разлагане, дезинтеграция и разпад на системата от ценности и норми, които гарантират обществения ред. 
Необходимо условие за възникване на аномия в обществото е разминаването между потребностите и интересите на 
неговите членове с възможностите за тяхното удовлетворяване. 



 Емил ДюркеймCLXXXI говори за аномия, когато анализира ерозирането на 
социалните норми и ценности при икономически и обществени кризи. Според 
него, тъй като хората губят при такива кризи всички свои социални 
обвързаности, те нерядко намират единствения изход в самоубийството50. 
 Ерих ФромCLXXXII разсъждава върху дюркеймовия анализ на аномията 
като социален феномен така: „Дюркейм в своята класическа работа върху 
самоубийството предполага, че причината може да бъде открита в едно 
явление, което той нарича „аномия”. С този термин той означава разрушението 
на всички традиционни социални връзки, факта, че цялата истински колективна 
организация е станала вторична по отношение на държавата и че целият 
истински социален живот е унищожен. Той вярва, че хората, които живеят в 
съвременната политическа държава, представляват „отделни дезорганизирани 
прашинки”51. 
 Робърт МертънCLXXXIII развива по-нататък анализа на аномията, като я 
определя като промяна в поведението на индивида в резултат на 
противоречие, между възприетите от обществото норми и социалната 
действителност52. Той описва аномията много образно като „колапс на 
културната структура”, настъпващ, когато в резултат на срива и 
дезориентацията в тяхното социално положение индивидите не могат да се 
привързват и обвързват с ценностите на по-голямата общност, към която 
принадлежат или на обществото като цяло53. 
 Пиер Бурдийо твърди: „Не може да се хитрува със закона за запазване 
на насилието: всяко насилие се плаща. Например структурното насилие, което 
финансовите пазари упражняват под формата на уволнения, несигурност 
относно работата и т.н., намира своята равностойност, по-краткосрочна и по-
дългосрочна, във вид на самоубийства, антисоциално поведение, 
престъпления, наркотици, алкохолизъм, актове на ежедневно насилие”54. 
 Ценностите, културните норми на обществото предоставят структурна и 
етична рамка, която дава предвидимост и насоченост на поведението, 
прояснява неопределеността и очертава границите на задължения и 
отговорности. Когато те се разпаднат или размият, или когато придържането 
към тях с превръща в тежест или обрича на губещи социални позиции и 
понижени шансове за интеграция и сигурност, съответната група потърпевши 
хора (както и отделните атомизирани индивиди) престават да спазват тези 
ценности и културни норми, или започват да ги разрушават, а нерядко и да 
възприемат различни, нерядко антагонистични „ценности” и „културни норми”, с 
което демонстрират отказа си от принадлежност към общността или 
обществото и ескалиращо се отчуждават от него. Това обаче не остава 
безнаказано — подмяната на едни ценности и културни норми с други се 
изразява външно в системна и когнитивна дезориентация, а вътрешно — в 
изпадане на депресивно състояние на стрес и несигурност, изразяващо се 
именно в социална апатия, социална аномалия, социална анемия и социална 
аномия. 
 Ако една система е подложена на постоянен външен и вътрешен, 
структурен и символен, вертикален и хоризонтален натиск за деструктуриране, 
атомизиране и разнормализиране, тя неизбежно се превръща в хаотична и 
неподредена, в нея никой няма стимул да спазва нормите и правилата, а дори 

 
CLXXXI Емил Дюркейм (Émile Durkheim, 1858—1917) — забележителен френски социолог и философ, един от 
основателите на социологията като самостоятелна наука. 
CLXXXII Ерих Фром (Erich Fromm, 1900—1980) — германски социолог, философ, социален психолог. 
CLXXXIII Робърт Мертън (Robert Merton, роден като Meyer R. Schkolnick, 1910—2003) — виден американски социолог. 



и тези, които имат вътрешна потребност или съзнателни нагласи да ги спазват, 
постепенно се демотивират да го правят, дори само затова, че то не им носи 
конкурентно преимущество, а се превръща в стратегически недостатък, защото 
вероятността да бъдеш потърпевш от и наказан за неспазването на нормите и 
правилата е не по-малка от вероятността това да се случи на някой, който по 
принцип не ги спазва. И след като и спазващите правилата не желаят повече да 
ги спазват поради силна демотивация, тогава хаосът и безпорядъкът, а с това и 
несигурността в системата допълнително се увеличават. 
 В подредената система, настроена така, че да позволява и ускорява 
позитивните и да препятства и „гаси” негативните промени, обаче, спазващите 
нормите и правилата имат стратегическо предимство в сравнение с тези, които 
не ги спазват, защото вероятността да бъдат потърпевши от и наказани за 
неспазването им е практически нулева, но пък ползите от подобно 
конструктивно и оптимизиращо поведение са огромни. А това вече стимулира и 
неспазващите нормите и правилата да ги спазват, вследствие на което 
системата още повече се подрежда, генерира сигурност и ефективност. 
 Нека си го кажем направо, че макар по повечето формални критерии и по 
малкото реално придобити свободи Преходът да може да претендира за 
известно разтотализиране на обществото ни след 1989 г., на практика 
Преходът в България се провали, той ни бе откраднат от една много малка 
прослойка и в страната ни се засилват процеси на постоянно падане на нови и 
нови обществени групи към социалното и/или психологическото дъно. България 
се превръща не просто в рисково, а в опасно място за живеене за талантливите 
и трудолюбивите, знаещите и можещите, образованите и подготвените, 
почтените и отговорните, принципните и хуманните индивиди. 
 Ние виждаме картина, при която, от една страна, има страшно много 
хора, паднали на социалното дъно — социални маргинали; от друга страна има 
страшно много хора, паднали на психологическото дъно — психологически 
маргинали. 

• Социалните маргинали вече не са активни индивиди, защото не 
виждат смисъл да се борят, осъзнавайки, че и да се борят, ще си 
останат на социалното дъно — те са хора без минимално нормален 
социален статус. 

• Психологическите маргинали вече не са активни индивиди, защото 
не виждат смисъл да се борят, осъзнавайки, че няма за какво да се 
борят — те са хора без минимално нормален смисъл на 
съществуване. 

 Още по-трагично е, че двете критично отчаяни прослойки в нашето 
общество — на социалните маргинали и на психологическите маргинали — в 
една немалка степен се пресичат. Това е нарастващата група на 
социопатитеCLXXXIV. Социопатията е болест на социума. 

 
CLXXXIV Социопатия (sociopathy) — разстройство на личността, основните признаци на което са постоянно нарушаване на 
социалните норми, повишена агресивност и специфична неспособност да се изграждат близки отношения с хората. 
Социопатът притежава клинична неспособност да се пригоди и адаптира в човешката среда, а в отношенията си с 
други хора създава конфликтни ситуации и не се поучава от грешки или неприятни преживявания. Той не проявява 
лоялност дори към близките си;  не е способен на уважение и не спазва общоприетите норми на поведение; никога не 
изпитва вина, тревога или разкаяние — чувства, които са непознати за него. Социопатът се държи така, като че ли няма 
съвест, защото неговите понятия за критично възприемане на поведението както за добро, така и за зло са силно 
изкривени и обикновено няма стойностна система, отнася се с пренебрежение към всяка стойностна система и към 
цената на човешкия живот. Той напълно егоистично се опитва да задоволи всяка своя духовна или физическа нужда и 
потребност, лесно изпада в състояния на гняв или ярост, трудно се владее, лесно избухва и тази негова проява има 
признаците на обикновена психоза, способна да стигне до лудост.  



• ЕкстравертнитеCLXXXV, активните социопати са огромна опасност за 
околните хора. Те „насочват” патологията си навън — срещу другите и 
могат да оказват върху обществото и индивидите насилие и 
агресияCLXXXVI. 

• ИнтровертнитеCLXXXVII, пасивните социопати са огромна опасност за 
самите себе си. Те „насочват” патологията си навътре — към себе си, 
посягат на здравето и живота си. 

 Веднага трябва да кажа, че науката за сигурността и за психологията в 
сигурността (страхове, комплекси, фобии и други несигурности) не включва в 
тези категории на социопатите т.нар. самоубийци идеалисти (например 
синдромът „Ян Палах”CLXXXVIII, синдромът „Данко”CLXXXIX и др.), тъй като става 
дума за коренно различни мотиви на саможертва. 
 Що се отнася до качествените измерители на нивото на 
демократичност, то тук нещата са наистина далеч, далеч по-сложни. Защото 
има различни видове демокрации и вероятно, макар и доста опростяващо, 
наистина най-общото между тях е всъщност формалната демократична 
процедура — властта се печели чрез избори, като отива при този, който 
(обикновено) е спечелил най-много гласове на участвалите в изборите 
граждани. При все това доскоро демокрацията бе почти перфектно работещ 
механизъм, който намираше най-верните, най-правилните и най-точните 
отговори на двата въпроса: „Кой трябва да управлява?“ и  „Как трябва да се 
управлява?“ 
 Да, така е, разглеждайки я като формална процедура, демокрацията се 
базира на едно много просто правило: прави са тези, които са повече. Тези, 
които са повече, определят кой да управлява, при какви правила (закони) да се 
управлява, кое е целесъобразно и добро за държавата. Но от дълбока 
древност и досега никога мнозинството не е било субект (то е било преди 
всичко 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 бунятCXC империята”, да 
гледат Напред, да дирят Промяната, да сочат на останалите Пътя към 

 
CLXXXV Екстравертността е в най-общ смисъл насоченост навън. Това обхваща висока комуникативност, стремеж към 
поддържане на много и интензивни социални контакти, насочване на действията си към околния свят, висока 
чувствителност към външните стимули и т.н. 
CLXXXVI Агресия (лат. aggressio — нападение) — поведение, насочено към нанасяне на вреда на другия или на себе си; 
поведение, изразяващо се в нападение или заплаха за нападение; поведение, противоречащо на нормите на 
нормалния човешки живот, причиняващо на обекта на това поведение физически или морални щети и създаващо у 
него психологически проблеми; понятие от съвременното международно право, което обхваща всяко незаконно от 
гледна точка на Устава на ООН прилагане на сила от една държава срещу териториалната цялост или политическата 
независимост на друга държава. 
CLXXXVII Интровертността е тенденцията човек да е съсредоточен главно върху вътрешния си свят. Интровертите са тихи, 
сдържани, премислят внимателно действията си, и са сравнително слабо ангажирани в социални връзки. При 
възникване на конфликт или критична ситуация, те са склонни да се самообвиняват, да търсят причините в себе си и 
често анализират собствените си действия и постъпки. 
CLXXXVIII Ян Палах (Jan Palach, 1948—1969) - чешки студент, който се самоубива в знак на политически протест  срещу 
нахлуването през август 1968 г. на войски на Съветския съюз, България, Германската демократична република, Полша 
и Унгария в Чехословакия, с цел смазването т.нар.  Пражка пролет (период на политическа либерализация и движение 
за „социализъм с човешко лице“). Според Ярослава Мосерова, специалист по изгаряния, която първа се е погрижила за 
Палах, той не се е самозапалил, протестирайки срещу съветската окупация, а го е направил, протестирайки срещу 
деморализацията на чешките граждани, причинена от окупацията. 
CLXXXIX Данко — герой от разказа на Максим Горки „Старицата Изергил“ („Старуха Изергиль“, 1894), който жертва себе си 
и спасява своя народ с помощта на собственоръчно изтръгнатото от гърдите му „горящо сърце“. Максим Горки (Максим 
Го́рький — литературен псевдоним на Алексей Макси́мович Пешко́в, известен в съчетанието Алексей Максимович 
Горький, 1868—1936) — руски писател, прозаик, драматург. 
CXC Буня — вълнувам, подбуждам, бунтувам вдигам на буна. Буна — бунт, въстание.  



спасението, към по-доброто или към вярното решение. Те са били разпъвани 
на кръст, горени на клада, обезглавявани на дръвника и от гилотината, но 
накрая мнозинството се е убеждавало, че са прави и е приемало техните идеи. 
 Впрочем, както пише Джовани СарториCXCI, вначалото на XVI век 
Марсилий ПадуанскиCXCII използва 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 Великата 
френска революцияCXCIII,55. 
 Още Омир е казал, че „управлението на мнозинството не води до нищо 
добро”. Според Платон „демокрацията е най-лошата сред добрите организации 
на обществото, макар и най-добрата сред лошите”, а неговият ученик 
АристотелCXCIV предупреждава, че „крайностите на демокрацията са тирания”56. 
Алексис дьо ТоквилCXCV също твърди, че демокрациите са обект на „тирания на 
мнозинството“, при която популярните мнения потискат автентичното 
многообразие и различие57. Джовани Сартори говори за „аритметичната 
тирания на мнозинството”58 и счита, че „правото” на мнозинството не е 
„правота” на мнозинството”, както и че „мнозинството е количество, а 
количеството не може да роди качество”59. 
 Демокрацията и Пазарното общество са в сложна обратна връзкаCXCVI, в 
диалектическоCXCVII 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”) „имплицитноCXCVIII предполага някаква степен на 
икономическо равенство”60; 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, 
фокусирането и фиксиранетоCXCIX в собственото Аз и неговите амбиции. Ето 
защо е толкова трудно да се съчетават подобни полюсни нагласи и установки. 

 
CXCI Джовани Сартори (Giovanni Sartori, 1924) — италиански и американски философ и социолог 
CXCII Марсилий Падуански (Marsilio da Padova, ок. 1275—ок. 1342)  — италиански  философ, учен, богослов и медик. 
CXCIII Великата френска революция (фр. Révolution française, 1789—1799) — период от историята на Франция, изпълнен 
с мащабни политически и социални промени, оказал силно въздействие върху обществения живот в Европа. 
CXCIV Аристотел (Αριστοτέλης, ок. 384 г. пр.Хр.—322 г. пр.Хр.) — гениален древногръцки философ. 
CXCV Алексис дьо Токвил (Alexis de Tocqueville, 1805—1859) — френски политически мислител, историк и политик. 
CXCVI Обратна връзка (англ. feedback — обратно питане) — отзив, отклик, ответна реакция на някакво действие или 
събитие; най-общо казано събраната или получена информация от въздействието на определен обект, процес, 
програма. Обратната връзка е положителна, когато „причина“ и „следствие“ или два свързани ефекта постоянно се 
усилват взаимно („разпалват“): А усилва В, В усилва А, А усилва В и т.н. Обратната връзка е отрицателна, когато 
„причина“ и „следствие“ или два свързани ефекта постоянно се отслабват взаимно („гасят“): А отслабва В, В отслабва 
А, А отслабва В и т.н. 
CXCVII Диалектика (διαλεκτική — изкуство да се спори, да се разсъждава) — след XVIII в. това е метод на разгръщане и 
примиряване на противоположни твърдения, наричани теза и антитеза, чрез тяхното всестранно обсъждане и 
решаването на противоречието между тях чрез разумна аргументация. Резултатът често може да доведе не просто до 
отричане на една от гледните точки, а и до тяхната синтеза, т.е. обединение в ново твърдение или до качествена 
промяна в начина на разглеждането им. Диалектически — осъществяващ се чрез развитие, основано на борбата на 
противоположностите, преминаването на количествените изменения в качествени промени и отрицание на 
отрицанието. 
CXCVIII Имплицитен (лат. implicitus от implicare — вплитам, въвличам) — който не е изказан, но се подразбира, скрит, 
неявен. 
CXCIX Фиксация (лат. fixus — твърд, неразрушим, крепък) — съсредоточаване на вниманието, мислите, замисъла;  
постоянна привързаност към хора, обекти, твърдения, намерения, идеи, симптоми. 



Както пише Бенджамин БарбърCC: „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 манипулира61. 
 Съзнавайки своите слабости, които лесно могат да се превърнат в 
опасност за обществото, при израждането ѝ във формална процедура, 
Демокрацията е въвела за оптимизирането си поне четири допълнителни 
условия: 

1. Тези, които са прави, т.е. тези, които са повече, да са колкото се може 
повече; 

2. Тези, които са прави, т.е. тези, които са повече, да изразяват своето 
мнение колкото се може по-информирано; 

3. Тези, които са прави, т.е. тези, които са повече, да зачитат и да се 
вслушват в мнението на онези, които са по-малко и да 
инкорпориратCCI от него в своите решения онова, което е полезно за 
цялото общество; 

4. Тези, които са прави, т.е. тези, които са повече, да изолират и да не 
допускат крайни, радикални, опасни за обществото, 
човеконенавистнически и други подобни мнения да могат да влияят на 
вземането на решения. 

 Съблюдавайки тези четири допълнителни условия, Демокрацията 
успешно отстояваше себе си, самооптимизираше се и спомагаше за развитието 
и социалната кохезия (солидарност, сплотеност, сцепление). И в същото време 
се разграничаваше от режими, които чрез формалните демократични 
процедури имитираха демократично взети решения — включително 
формалната (механична) „демократичност” при идването на власт на ХитлерCCII 
и „общонародното” утвърждаване на волята на СталинCCIII. 
 

а)                               б)  

 

 
CC Бенджамин Барбър (Benjamin Barber, 1939) — американски теоретик на политиката, политолог. 
CCI Инкорпорирам (англ. incorporate) — включвам (в състава на, в числото на членовете), присъединявам, обединявам, 
съединявам (се), комбинирам (се), съчетавам (се), смесвам (се), сливам (се), изразявам (мисли и пр. в статия и пр.). 
CCII Адолф Хитлер (Adolf Hitler, 1889—1945) — германски политик, райхспрезидент от 1933 г. на Германия 
(райхспрезидентът, Reichspräsident е държавен глава от управлението на Германската империя в периода 1919—1945), 
фюрер (Führer — вожд, водач, лидер — названието на партийната длъжност „ръководител“ на управляващата 
Националсоциалистическа, т.е. нацистка, германска работническа партия) и райхсканцлер (райхсканцлерът е 
политическа длъжност на лидер и ръководител на правителството на Германия) от 1934 г. до смъртта си. 
Изключително зловеща фигура, безмилостен диктатор, един от най-големите злодеи в човешката история. 
CCIII Йосиф Висарионович Сталин (истинска фамилия Джугашвили, рус. Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин, 1878—1953) — 
грузинец, руски комунистически революционер, съветски държавен, политически, военен деец — генералисимус (лат. 
generalissimus — „най-главният“, най-висшето военно звание, давано в много редки случаи), изключително зловеща 
фигура, един от най-големите злодеи в човешката история, безмилостен диктатор, който от края на 20-те и началото на 
30-те години на миналия век и до самата си смърт ръководи еднолично с  изключително жесток и тираничен режим 
Съветския съюз (избити, пратени в политически и трудови лагери, докарани до гладна смърт, репресирани по различни 
начини са милиони хора в СССР). 



 Илюстрация 1.1. Двама велики държавници и същевременно изключително зловещи 
фигури, безмилостни диктатори, едни от най-големите злодеи в човешката история: а) Хитлер; 
б) Сталин. 

 
 През първите две десетилетия след падането на Берлинската стена, 
обаче, Демокрацията се отказваше постепенно от задължителната сила (а в 
държави като България тя правеше това все по-лекомислено) на четирите 
допълнителни условия и неусетно започна да се изражда във формална 
процедура и така се превръщаше в основната заплаха за самата себе си. 
 С отказа си от първото и второто от тези четири допълнителни 
условия (позитивните защитни механизми), Демокрацията започна да взема 
решенията си с все по-малък процент граждани от обществото и допусна 
решенията да са резултат от ирационалниCCIV, зле информирани, деструктивни, 
противообществени мотиви или с нагласата на шоуто, зрелището, сеираCCV. 
Така тя започва да се лишава от всичко, което да я прави все повече 
пълноценна, все повече ефективна, все повече представителна и все повече 
демократична. 

Освен това Демокрацията се самоотказа от намирането на разумен 
отговор на първия от двата фундаментални за нейното функциониране 
въпроси: „Кой трябва да управлява?“. Сега вече може да управлява и този, 
комуто никога една пълноценна, работеща демокрация не би позволила (за 
нищо на света не би позволила!) да управлява. Днес право да управляват могат 
да получат и получават недостатъчно образовани и дори неуки хора; хора 
манипулатори, измамници, фокусници, циркаджии; хора с нечисто минало или с 
мръсно бъдеще; хора, скарани с механизмите на ефективното управление, с 
ценностите на демокрацията, с принципите на хуманизма. 
 Отново и отново ще изтъкна, 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. Колкото се може повече означава, че трябва да се 
предлагат обединяващи, национални каузи, а не да се печелят гласовете чрез 
„подкупване“ или дори купуване на определени групи и малцинства от 
избирателите. Колкото се може по-информирано означава, че хората 
действат като рационални политически субекти и осъзнават тежестта, цената и 
важността на гласовете си като основен капитал на демокрацията. Обаче 
когато в гласуването участват все по-малко хора, а и при това нерядко дават 
своя вот, водени от съвсем други съображения (подвластни на харизмаCCVI, 
обект на манипулация и дезинформация, гласуващи с безразличие или просто 
„против” и „напук”), тогава демократичната процедура става формална и 
изпразва целия процес от съдържание. Така вместо изборите да узаконяват 
правото на решаваща дума на мнозинството от обществото, те се превръщат в 
надпревари между различни а-логично или а-политично, антисоциално или 
антидемократично мотивирани малцинства. 
 Съвсем естествено е, че „ако достатъчно много граждани престанат да 
участват в демокрацията като процес, тя умира”62. А умира, защото при пасивно 

 
CCIV Ирационален (лат. irrationalis — неразумен) — необясним за разума, непонятен, тайнствен, неизразим с логически 
понятия и разсъждения, несъответстващ на здравия разум, неотговарящ на наученото от жизнени опит. 
CCV Сеир (тур. seyretmek — любувам се, гледам с внимание и seyir —  ход, движение, ходене, зрелище) — зрелище, 
чужди усилия, излагане (в смисъл на излагация), провал. 
CCVI Харизма (др. гр. χάρισμα — милост, дар и др. гр. χαρις — дар от Бога, божественото) — характерна черта на 
индивиди, които имат силен чар и магнетизъм (т.е. са привлекателни); хора, притежаващи особена надареност, 
притегателност, изключителност на личността в интелектуално, духовно, морално или физическо отношение. 



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 ДжеферсънCCVII: „Информираните 
граждани са единственото истинско хранилище на обществената воля"63. Може 
би ненапразно Джеймс МадисънCCVIII говори в есето си „Федералистът № 14”CCIX 
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”64. 
 С отказа си от третото и четвъртото от тези четири допълнителни 
условия (негативните защитни механизми), тя, Демокрацията, започна 
непозволимо да игнорира отговорните и моралните, мислещите и търсещите, 
умните и талантливите, знаещите и можещите хора и политици, докато отвори 
щедро обятията си за откровени популисти, харизматични манипулатори, 
карикатурни патриотари, включително дори понякога за цинични мошеници и 
безнравствени фашизоиди. Така тя се лишава от механизмите, които да 
предотвратят превръщането ѝ във все по-малко пълноценна, все по-малко 
ефективна, все по-малко представителна и все по-малко демократична. Да се 
зачита и отчита мнението на малцинството, означава точно обратното — 
възприемане на всяка добра идея, на всяко разумно предложение на онези, 
които мислят по-надълбоко и виждат по-надалеко и затова не са успели още да 
спечелят достатъчно съмишленици за своите идеи и предложение, защото 
мнозинството винаги узрява по-бавно и съзрява по-късно. Да се изолират и 
отстраняват от обществения процес антидемократичните и античовешки 
сили и идеологии, означава укрепване на имунната система и заздравяване 
на защитните механизми и системи на демократичното общество, 
предпазването му от разлагащи и деморализиращи влияния, от отравящи и 
парализиращи го въздействия… 
 Освен това, тя, Демокрацията, се самоотказа от намирането на разумен 
отговор на втория от двата фундаментални за нейното функциониране 
въпроси: „Как трябва да се управлява?“. Сега вече може да се управлява и без 
елементарни познания в управлението, без образование и без квалификация, 
без грамотност и просветеност, без стратегия и мисъл — с импровизации, 
имитации и симулации, с манипулации, дезинформации и 
контрадезинформации, с ПиаР, пропаганда и промиване на мозъците. Ето защо 

 
CCVII Томас Джеферсън (Thomas Jefferson, 1743—1826) — 3-и президент на САЩ (1801—1809), забележителен 
американски политически деец, дипломат и философ, един от бащите—основатели на САЩ (Founding Fathers, група 
американски политически дейци, изиграли фундаментална роля при основаването на САЩ като държава), един от 
авторите на Декларацията за независимостта на САЩ (United States Declaration of Independence). Декларацията е 
исторически документ, с който британските колонии в Северна Америка обявяват независимостта си от 
Великобритания; приета е единодушно от Втория Континентален Конгрес във Филаделфия, щат Пенсилвания, на 
4.07.1776 г. 
CCVIII Джеймс Мадисън (James Madison, 1751—1836) — 4-и президент на САЩ (1809—1817), виден американски политик 
и мислител, един от ключовите автори на Конституцията на САЩ (United States Constitution) — основният закон на 
САЩ;. Конституцията на САЩ е приета на 17.09.1787 г. от Конституционния конвент във Филаделфия и се смята че е 
първата в света конституция в съвременното разбиране на подобен документ. 
CCIX „Федералистът“, „Записки на Федералиста“ (The Federalist Papers) — сборник из 85 статии, публикувани в 
нюйорските вестници „The Independent Journal“ и „The New York Packet“ в периода 1787—1788 г., в подкрепа на 
ратификацията на Конституцията на САЩ. Сборникът с всички статии със заглавие „Федералистът“ излиза през 1788 г. 
Авторите на статиите са трима: Александър Хамилтон (Alexander Hamilton, 1755/1757—1804) — американски държавен 
деец, мислител, икономист и финансист, първи министър на финансите на САЩ, Джеймс Медисън (James Madison, 
1751—1836)  и Джон Джей (John Jay, 1745—1829) — американски държавен деец, един от бащите-основатели на САЩ, 
първи председател на Върховния съд на САЩ. 



твърдя, че управляващи, избрани по подобен начин и осъществяващи по 
подобен начин управлението, неизбежно се превръщат в заплаха за 
демократизацията, модернизацията, европеизацията и нормализацията на 
България, за нейната национална сигурност. 
 И у нас партиите на Прехода, т.е. нормалните партии, в които имаше 
състезания на визии, на идеи, на способности и умения, които изграждаха 
професионални политици, експерти и мениджъри, постоянно биват изтласквани 
от партии-котерии около един човек или определени материални интереси. 
Последиците от това изпразване на Демокрацията от същност, смисъл и 
съдържание, са печални — Демокрацията се превръща във власт на тълпата 
(т.е. в охлокрацияCCX, осъждана още от Платон и Аристотел) — а за да си 
дадем сметка какво означава това, необходимо е само да прочетем 
изключително важната книга на Гюстав Льо БонCCXI „Психология на тълпите”. 
Можем да продължим във все същия дух с по-съвременни, но не по-
утешителни примери и да кажем, че така Демокрацията се трансформира във 
власт на масата, но за да стане по-ясно какво означава това, трябва да се 
прочете една друга изключително важна книга — „Маси и власт” на Елиас 
КанетиCCXII.  
 Демокрацията, Западната Демокрация може да се разболее от доста 
опасна болест — болестта от все по-малко демокрация. Тя става формална 
процедура, тя не може да мобилизира обществата за големи каузи. Освен това 
и заради това, Демокрацията не се справя с предизвикателствата на Рисковото 
общество, с управлението на кризи и извънредни ситуации. А това са вече 
постоянните условия, в които ние ще живеем — когато кризите и извън-редните 
ситуации ще са новата нормалност и новата (във-)редност (вж. по-долу). 
 Ако не спре „разболяването“ си, ако не свърне от нанадолнището, по 
което има опасност да полети и стане твърде асоциална, твърде 
меркантилнаCCXIII, твърде анти-държавна, твърде самодоволна, използваща 
преди всичко техники за промиване на мозъци, за баламосване на обществата, 
за хвърляне на пясък в очите, за изкривяване на реалността, за злоупотреба с 
времето и пространството, за осмиване и окарикатуряване на почтеността и 
моралността, за ерозиране на ценностите; жадна за успех с цената на всичко и 
на всяка цена, Демокрацията, Западната Демокрация, може да се превърне в 
механизъм за разрушаване на Държавата, на Държавността, на морала, на 
жизнения стандарт, на човещината, за разкъсване на социалните връзки и 
социалните мрежи, за убиване на смисъла на живота и за отричане на 
смисления живот за сметка на безпардонното взиране в пъпа и малко по-
надолу, в името на тласкането ни в един разгонен и разголен свят, в който 
всичко е достъпно, стига да можеш да платиш за него с кеш, в брой и на ръка, с 
тяло, душа или съвест. 
 Ето затова Демокрацията, Западната Демокрация, може да се превърне 
във враг на самата себе си, да прояде, да пропилее за броени години почти 
всичко от своето политическо, морално, социално, икономическо и културно 

 
CCX Охлокрация (ὀχλοκρατία; от ὄχλος — тълпа, κράτος — власт) — изродена форма на демокрация, основана на 
променящите се желания и страсти на тълпата, постоянно попадаща под влиянието на демагози и популисти. 
CCXI Гюстав Льо Бон (Gustave Le Bon, 1841—1931) — знаменит френски психолог, социолог, антрополог и историк. Автор 
на забележителната книга „Психология на тълпите”. Срв. Льо Бон, Гюстав, Психология на тълпите. С.: Жарава, 2002. 
CCXII Елиас Канети (Elias Canetti, 1905—1994) — австрийски белетрист, есеист и драматург, роден в Русе. Получава 
Нобелова награда за литература през 1981 г. Тук става дума за книгата му „Маси и власт”. Вж. Канети, Елиас, Маси и 
власт. С.: Леге артис, 2009. 
CCXIII Меркантилен (итал. mercantile — търговски, от лат. mercantile, mercans — търговец) — сметкаджийски, търгашески, 
пристрастен към печалбата, користолюбив, скъпернически, алчен. 



лидерство, заради което бе притегателна мечта за няколко поколения от хора и 
за десетки народи. Демокрацията, Западната Демокрация, започва да създава 
впечатление, че не е защитена от това да стане толкова заслепена от 
собственото си Его, че вместо да осъзнае отговорността си пред Запада, в 
частност, и пред човешката цивилизация, като цяло, тя продължава да 
използва своята сила, за да налага на другите собствените си слабости, а по 
този начин тя инжектира в света кризи — политически, икономически, 
финансови, военни, социални, културни, екологически.  
 Бих казал, че така ѝ се пада, но поне две неща ме възпират да го 
направя. Първото е, защото ние сме част от Запада (Европа и САЩ) и Залезът 
на Запада ще мине като смазващ валяк най-напред през държави като 
България, управлявани все по-зле, от все по-слаби, безотговорни и 
корумпирани политици и превръщащи се в коридорни територии с обслужващи 
функции, населени от спасяващи се поединично индивиди. Второто е, защото в 
нашия свят, изграден върху европейските (а значи на Запада) ценности, 
принципи, норми, схващания (за добро-лошо, справедливо-несправедливо, 
почтено-непочтено, красиво-грозно, морално-аморално, законно-незаконно и 
т.н.), Залезът на Запада, тежкото заболяване на Демокрацията, на Западната 
Демокрация, ще има изключително сериозни последици за цялата човешка 
цивилизация. 
 Човечеството е в един и общ самолет, но засега този самолет може да се 
управлява само от Запада (САЩ и Европа). Това означава, че Западът не е 
свободен да прави каквото си иска и да се държи както си иска. Тези, които се 
возят в самолета всъщност имат повече права — те могат да бъдат безгрижни, 
да се веселят, да шумят, да играят и да палуват, дори да се замерят с думи или 
с предмети (в определени рамки, естествено), но Западът е в кабината на този 
общоцивилизационен и трансвековен самолет и на неговото поведение са 
наложени много повече отговорности, много повече задължения! 
 Западът няма свободата да прави каквото си иска, да се държи както си 
иска, да е безотговорен и безгрижен, безсъвестен и безхаберенCCXIV... Най-
малкото, защото не си представям каква ще бъде участта на 
общоцивилизационния ни и трансвековен самолет, ако в пилотската кабина 
екипажът е пиян и дори, не дай Боже, дрогиран... 
 Една от големите грешки на Запада (Европа и САЩ) е, че смята, че 
съществува само един модел, при това универсален модел на демокрация — 
западният модел! И то, при условие че в самия Запад има толкова 
различаващи се не в малозначителни, но и в твърде съществени детайли 
демократични модели. Това е мислене от типа на мисленето за бременността 
или за аборта — че една жена не може да бъде частично бременна, че тя е или 
бременна, или не е бременна или че си за аборта или против него — средно 
положение няма, т.е. или имаме демокрация, или имаме не-демокрация, което 
се подразбира като антидемокрация, като някаква форма на диктатура или 
тоталитаризъм. Но за редица народи (включително западни) демокрацията не е 
цел, тя е средство за по-добро, по-свободно, по-сигурно и по-предвидимо 
съществуване на държавата, обществото и гражданите. Демокрацията като 
средство, няма абсолютна, а само относителна стойност и се конкурира с 
другите ценности, включително сигурността. Затова, когато калкулират общото 
си ценностно портфолио, има народи, които са съгласни на частично 
„отслабване” на възела на абсолютната, самоценна и самоцелна демокрация, 

 
CCXIV Безхаберен — незаинтересован, безразличен, безотговорен, несериозен. 



за сметка на повече „акции” от други ценности, в т.ч. от сигурността. И можем 
да имаме различни типове и видове демокрация — управляема, процедурна, 
компенсаторна, договорна и др. 
 И още нещо — в контекста на настъпващото постмодерно общество (вж. 
Втора глава), държавата и нейните интереси вече не представляват основната 
и определяща цел на социума, организиран в нейните териториални предели. 
Това означава, че комплексът „интереси на държавата” е само един от 
конкуриращите се за влияние комплекси от интереси. В този смисъл 
демокрацията може да се разглежда преди всичко като условие всички 
комплекси от интереси да са, образно казано, на масата и да се конкурират, 
без никой от тях да е предварително отстраняван, дискриминиран и 
санкциониран. При такова разбиране, също са възможни различни варианти на 
демократично устройство, като спрямо останалите комплекси от интереси 
комплексът „интереси на държавата”, т.е. самата Държава може да бъде 
съответно „над” тях, „срещу” тях, „заедно с” тях, „под” тях. 

— В случая на Държавата „над” имаме следната условна картина: 
Държавата чрез своите „държавни интереси” стои над останалите — 
обществени корпоративни, съсловни, общностни и др. интереси, явява се 
мъдър арбитър между тях и след като постави на първи, приоритетен 
план своите интереси, има решаващата дума кои от останалите интереси 
и в каква степен да бъдат удовлетворени. Тя прави това с правомощията 
и представителността, дадени ѝ чрез демократични процедури от 
обществото. Пример за такава форма на демокрация (в известна степен, 
разбира се) са държави, в които ключовите управляващи фигури 
съхраняват остатъчен авторитарен рефлекс, като Русия и Турция. 
Подобен тип демокрация има редица от чертите на управляемата 
демокрация. 

— В случая на Държавата „срещу” може да се очертае политическо 
функциониране на обществото, при което от едната страна на везната 
или на масата са интересите на държавата, а от другата страна са всички 
останали комплекси от интереси. Държавата се стреми да постигне 
някакво равновесие с тях, като нейната сила се състои в това интересите 
ѝ да се възприемат с такава тежест, че да се уравновесяват от 
съвместността на всички останали комплекси, т.е. взети заедно. Обаче 
това е също така и нейната слабост, тъй като Държавата няма ресурса да 
се наложи над тях, а трябва да се договаря, да прави известни отстъпки, 
компромиси, да им дава приоритет понякога, макар и частичен. В 
известна степен такава е днес политическата картина в САЩ  и отчасти 
във Великобритания, Франция, Германия, т.е. държави с амбицията да 
играят ключова роля в международните отношения. Например Военно-
промишленият комплекс (като висша форма на интеграция между 
отбранителната индустрия и държавното управление) в САЩ се 
характеризира с двупосочно проникване — на държавата в 
отбранителната индустрия и на отбранителната индустрия в държавата. 
Става дума за симбиозаCCXV, за максимално успоредяване на интересите. 
Отбранителната индустрия не само се съобразява със и произтича от 
политиката на държавата, но също така влияе върху политиката на 

 
CCXV Симбиоза (гр. συμ- — съвместно и βίος — живот) — съвместно живеене на два или повече организма, от което те 
имат едностранна или взаимна полза; форма на взаимоотношения, при която двата партньора или единият от тях 
извличат полза от съвместното съществуване. 



държавата и дори се стреми да я определя. Понякога не може да се 
определи кой кого управлява: държавата — отбранителната индустрия 
или обратното. Отбранителната индустрия прониква в политиката — на 
всички нива на управлението. Именно затова не е ясно кой чии 
приоритети определя — дали политиката на отбранителната индустрия 
или отбранителната индустрия на политиката. Подобен тип демокрация 
има редица от чертите на договорната демокрация. 

— В случая на Държавата „заедно със” може да се очертае картина, при 
която комплексът „интереси на държавата” се конкурира на равноправна 
основа с всеки от останалите комплекси от интереси — образно казано, 
комплексът „интереси на държавата“ не седи на не правоъгълна маса 
срещу останалите комплекси от интереси, а на кръгла маса и само е 
един от тях. В този случай Държавата трябва да проявява още по-голяма 
гъвкавост, да разговаря, преговаря и се договаря с тези комплекси от 
интереси или с някои от тях, особено с онези, които имат широка 
обществена подкрепа, да ги манипулира, да балансира с едни от тях 
силата на други. Тук все повече управляващите са главно мениджърски 
екип, нает за известен период от време от обществото (и от останалите 
комплекси от интереси), намиращ се под непрекъснатия им контрол и 
можещ да бъде уволнен практически по всяко време. Така приблизително 
функционират съвременните европейски държава, особено по-малките от 
тях — Белгия, Холандия, Чехия, Словения. Подобен тип демокрация има 
редица от чертите на консенсусната демокрация. 

— И накрая, в случая на Държавата „под” ние имаме ситуация, до болка 
позната у нас, в България, когато основните - различни от държавните 
интереси - комплекси от интереси, са „край масата”, договарят се 
помежду си, разпределят сферите на влияние, а след това спускат 
своите решения за сведение и изпълнение на държавата, за чийто 
комплекс от интереси важи вече принципът „каквото може и когато може“. 
Тук въпросът е доколко открито и доколко задкулисно те дърпат конците 
на държавата, но това не променя характера на в голяма степен 
условната, привидна, имитационна, симулационна демокрация. Подобен 
тип демокрация има редица от чертите на фасадната демокрация. 

 
 ТЕНДЕНЦИЯ 2. Протичане на взаимно свързани, взаимно влияещи си, 
взаимно преплитащи се процеси на интеграция и дезинтеграция. 
 През годините след падането на Берлинската стена тези процеси 
постоянно набират сила и обхващат континенти (например Африка срещу 
Северна Америка), държави (например СССРCCXVI, ЧССРCCXVII, СФРЮCCXVIII 
срещу Германия, Китай), или институции (например Варшавски договорCCXIX, 

 
CCXVI Съюз на съветските социалистически републики (СССР), Съветски съюз — държава, съществувала в периода 
1922—1991 г. Състояла се е преди разпада си от 15 републики: Руската Съветска Федеративна Социалистическа 
Република, РСФСР, Украинската Съветска Социалистическа република, Белоруската ССР, Азербайджанската ССР, 
Арменската ССР, Грузинската ССР, Туркменската ССР, Узбекската ССР, Таджикската ССР, Казахската ССР, Киргизката 
ССР, Молдовската ССР, Латвийската ССР, Литовската ССР и Естонската ССР. 
CCXVII Чехословашка социалистическа република (Československá socialistická republika, ČSSR) — официално название 
на Чехословакия, прието на 11.07.1960 г. и съществувало до 28.03.1990 г., когато е изменено на Чехословашка 
федеративна република. На 01.01.1993 г. Чехословашката федеративна република се разпада наа Чешка федеративна 
република (ЧФР) и Словашка федеративна република (СФР).  
CCXVIII Социалистическа федеративна република Югославия — държава, съществувала от 1945 до 1992 г.. Състояла се 
е от 6 републики: Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия и Словения. 
CCXIX Организация на Варшавския договор (Варшавски договор) — военно-политически съюз на социалистическите 
страни в Европа (1955—1991), основан е с подписването Договор за приятелство, съдействие и взаимопомощ във 
Варшава, столицата на Полша. В организацията членуват Съветският съюз, Албания (оттегля се през 1961 г., напуска 



СИВCCXX срещу ЕС, НАТО, НАФТАCCXXI). Като по метафизиченCCXXII закон 
енергията тук е константа: раздробяването се съпровожда с окрупняване, 
рухването — с изграждане, разводът от нетърпимост — с брак по сметка. 
Обикновено делението е при победените, докато умножаването е при 
победителите. При делението като правило губят всички, всички започват да 
живеят по-зле. При умножаването с малки изключения е обратното — печелят 
всички, всички започват да живеят по-добре. Подобни процеси не бива да се 
идеализират, но от тях могат да се извлекат много исторически поуки. 
 В този контекст е очевидно, че интеграцията на България не е просто дан 
на някаква мода и защото „така правят всички”, а верният отговор на 
кръстопътя и точката на бифуркация, в които 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, а на финала се бяха оказали 2—3. 
При условие че практически всички, с много малки изключения, преодоляха 
дългата дистанция от кандидатстването до членството, очевидно става дума за 
геополитическа тенденция, поток, вихър, посока, вектор. Както казва Луций 
Аней СенекаCCXXIII: „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, брауновоCCXXIV, 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 
на и резултат от определено направление на геополитическото развитие, за 
което ние нямаме особена, даже никаква, заслуга и затова не е признак на 

 
през 1968 г.), България, Румъния, Унгария, Полша, Чехословакия, ГДР (Германска демократична република, Източна 
Германия). 
CCXX Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ) — икономически съюз на социалистическите държави (1949—1991), 
създаден в столицата на Съветския съюз Москва с държави основателки: Съветският съюз, България, Полша, 
Румъния, Унгария, Чехословакия. По-късно се присъединяват Албания (напуснала през 1961 г.), ГДР, Монголия, Куба, 
Виетнам. Асоциирани към СИВ са Югославия, Финландия, Мексико, Ирак, Никарагуа, Южен Йемен, а Китай, Корейската 
народно-демократична република (Северна Корея) и Лаос са държави наблюдателки. 
CCXXI НАФТА, Североамериканско споразумение за свободна търговия (North American Free Trade Agreement, NAFTA) — 
споразумение за свободна търговия между Канада, САЩ и Мексико, подписано на 17.12.1992 г. и влязло в сила на 
01.01.1994 г. 
CCXXII Метафизика (гр. μετά — след, отвъд и φυσικά — физика, природа, естествени неща) — дял от философията, който 
се занимава с „първичните принципи“ и „съществуването“. Централен клон на метафизиката е онтологията, която 
изследва основните категории на съществуващото и как те се отнасят една към друга. Метафизичен — отвлечен, 
нереален, дълбокосмислен, философски, умозрителен, откъснат от опита. 
Онтология —  раздел от философията, в който се разглеждат общите основи и принципи на съществуването и 
реалността, на битието, неговата структура, категории и закономерности, по Аристотел — „наука за биващото като 
биващо“. 
CCXXIII Луций Аней Сенека, Сенека Младши, Сенека (Lucius Annaeus Seneca minor, 4/5 г. пр.Хр.—65 г. сл.Хр.) — 
забележителен римски философ, поет, държавен деец. 
CCXXIV Брауново движение — безпорядъчно, хаотично движение на микрочастици от твърдо вещество (прашинки) в 
течна или газообразна среда, което никога не се прекратява. То е резултат от и свидетелство за съществуването на 
топлинното движение. Явлението е открито от Робърт Браун (Robert Brown, 1773—1858, шотландски ботаник) в края на 
XVIII век — първата половина на  XIX век Алберт Айнщайн доказва тезата на Браун с научни изследвания, които се 
провеждат през 1905 година. Брауновото движение на частиците спира при абсолютната нула –273,15°С (най-ниската 
теоретично възможна температура, която едно тяло може да има и при която спира движението на атомите и 
молекулите). При абсолютната нула не се излъчва никаква топлина и следователно брауновото движение не може да 
съществува. Приема се, че абсолютната нула е недостижима, т.е. теоретично брауновото движение може да бъде 
наблюдавано във всяка една точка на вселената. 



висока стратегическа култура, нито на заслужено национално самочувствие, 
ако се гордеем прекомерно и самохвално, че благодарение най-вече на нас се 
е случило нещо изключително. Защото то се е случило масово и на почти 
всички. 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 
донорCCXXV, 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 анархистичнаCCXXVI 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 като реакция на анархистичната система спрямо наложената й строго 
подредена решетка, както следва: 
 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, по метода на пробите и грешките. 
 Четвърто, системата се съпротивлява на решетката, но макар и 
твърде продължително и нерядко против волята ѝ, 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 мимикрираCCXXVII, 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 

 
CCXXV Нетен донор — който дава повече, отколкото получава. Нетен баланс — счетоводен баланс, при който активите и 
пасивите са посочени с действителните им стойности към датата на съставянето му. Донор (лат. donor, от dono — 
дарявам) — обект, който дарява нещо на друг обект.  В медицината донор е лице, което дава своя кръв или орган на 
друго лице. 
CCXXVI Анархия (др. гр. ἀναρχία — безвластие, от ἀν- — без и ἄρχή — власт) — липса на държавна власт, защото не е 
учредена или се е разпаднала. Анархизъм — политическа философия, идеология, включваща възгледи отстояващи 
пълната свобода, имаща за цел унищожаването на всички видове експлоатация и насилие над човека, най-вече от 
страна на държавата; предлага се замяна на държавата с органи на сътрудничество между индивидите, като 
обществените отношения и институти се основават на личната заинтересованост, взаимопомощта, доброволното 
съгласие и отговорността на всеки участник, а всички видове власт (т.е. експлоатацията и принуждението) бъдат 
ликвидирани. 
CCXXVII Мимикрия (фр. mimétisme, англ. mimicry — подражание, маскиране) — способност на живите организми да се 
сливат с околната среда, променяйки своята цветова окраска, за да не контрастират рязко със средата и да не могат да 
бъдат забелязани. Тази им способност им осигурява безопасност и спокойствие. 



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” е (колкото и парадоксално да изглежда) 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. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 3. Изчерпване на основните невъзстановими или 
трудно възстановими стратегически ресурси на планетата. 
 Хоризонтът на изчерпване (като възможности за индустриална или 
масова употреба) на такива съществени ресурси като нефт, газ, дървесина, 
питейна вода, цветни, черни и благородни метали и др. е вече в близкото 
бъдеще, обозримо и съизмеримо с продължителността на живота на едно 
човешко поколение (30—50—70 години). Тази тенденция извежда енергийната 
сигурност на много по-преден план сред водещите измерения на сигурността. В 
резултат на това: 
 1. Ражда се науката геоенергетика — аналог на геополитиката и 
геоикономиката.  
 С други думи, вече се говори не за регионална и дори не за глобална 
енергетика, а за геоенергетика — наука, в която се изучава влиянието на 
енергийните ресурси, енергетиката, енергийните предимства и недостатъци на 
дадена държава върху нейната политика (т.е. не само върху нейната 
икономика и индустрия). Обект на анализ са все повече геоенергийните 
аспекти на сигурността, ключовите енергийни пространства, политическите и 
икономическите конфигурации, определящи бъдещи конфронтации между 
държави, притежаващи и произвеждащи енергийни суровини, от една страна, и 
държави, потребяващи тези суровини, от друга (за много добър анализ на тази 
тема срв. „Новата парадигма на енергийната сигурност“ на преподавателя във 
Военна академия Величка МилинаCCXXVIII,65). Стратегиите на тези съюзи от 
държави са коренно различни. Първият тип държави (производителите) се 
стремят да диверсифициратCCXXIX купувачите. Вторият тип държави 
(потребителите) се стремят да диверсифицират доставчиците. 
 И така, геополитиката на енергетиката днес е заменена от енергията 
на геополитиката.  

 
CCXXVIII Величка Милина (1956) — учен и експерт в различни сфери на сигурността, професор във Военна академия „Г. С. 
Раковски“. 
CCXXIX Диверсификаация ( нов. лат. diversificatio — изменение, промяна, разнообразие; от лат. diversus — различен и 
facere — правя) — разширяване на възможностите, търсене на нови пазари или нови доставчици, нови продукти, нови 
технологии. 
 



 2. Енергийната сигурност се качва на най-високо стратегическо ниво 
заедно с политиката, икономиката, културата. 
 Енергийната политика в наши дни е твърде сложно нещо, за да бъде 
оставено в ръцете на енергетиците... По-рано каквато външна политика се 
водеше, такава бе и енергийната политика на държавата. Сега все повече каквато е 
енергийната политика, такава е и външната политика на държавата. 
 3. Намаляването и изчерпването на стратегическите ресурси има за 
резултат серия от кризисни състояния, характеризиращи се с нови и лошо 
управлявани рискове. 
 4. Настъпва все по-силно разминаване на интересите на 
Европейския съюз и Русия в енергийната сфера. Русия е определяна като 
„енергийна супердържава“ заради превръщането на енергийните ресурси в 
основно измерение на руската мощ. В този контекст гореспоменатото разминаване 
създава предпоставки за възникване на сериозни противоречия между тях, 
както и за по-силово, самоуверено и несъобразяващо се с позициите на 
Европейския съюз външнополитическо поведение на Русия. А това изисква 
вече далеч по-гъвкава и много разумна национална политика на България.  
 5. Променя се спецификата, а с това и ролята на нашия регион. Сега 
не Черноморският регион е периферия на Балканите, а Балканите стават 
периферия на Черноморския регион. Ако Черноморският регион има две 
важни значения — на производител и коридор за транзит на стратегически 
суровини, Балканите имат едно основно значение — на коридор за транзит 
на стратегически суровини, за регион, през който суровините ще стигнат до 
европейските пазари. Така се създават шансове за България да използва 
по-ефективно своето географско положение, но и поражда опасност от 
влошаване на нейната ценност и за засиленото й превръщане в коридорна 
територия. 
 Нека да напомня, че Историята от най-древните векове неумолимо подсказва, 
показва и доказва, че няколко типа (групи) народи неумолимо са изчезвали от 
лицето на Земята, понякога без дори да оставят спомен за съществуването си. 
 Единият тип (група) народи, това са приграничните народи — народите, 
намиращи се в периферията, край границите на империите („великите сили“, 
големите държави). Тези народи са се „специализирали“ в опазване на границите на 
империята, тя им е плащала за това щедро и по заслуги, възнаграждавала ги е с 
ухажване и уважение. Понякога представители на тези народи са се издигали високо 
в йерархията в столицата на метрополиятаCCXXX, някои дори са ставали императори, 
но самите народи са се загубвали из пясъците на времето. Причината за тази тяхна 
печална участ е било преди всичко това, че те са живеели без особени проблеми, 
защото са получавали високи доходи почти наготово като племена-граничари (а там 
където има граница има и митница, т.е. още едно солидно перо за крупни 
постъпления без особено напрягане) и не са създавали материална и духовна 
култура. Създаването на материална и духовна култура е основната предпоставка 
за развитие на народа, за усложняване на неговата социална структура и за даване 
на верен отговор на предизвикателствата на живота. 

 
CCXXX Метрополия (др. гр. μητρόπολις — букв. майчин град) — държавата по отношение на своите колонии, 
управляваните територии, икономически зависимите страни; в Древна Гърция — градът-държава (полис), имащ 
колонии (други полиси).  
Полис (др. гр. πόλις, πολιτεία, лат. civitas) — независим град-държава в Древна Гърция, разположен на ограничена 
територия. Възниква като общност на свободните жители (гражданите) от градските и селските територии. 
Управлението на полиса се нарича политика. Той представлява градска и гражданска община с прилежащите 
владения, заедно с непълноправните и робите, която се създава като политическа организация на своите граждани, 
води самостоятелен живот и обезпечава защитата си. 



 Вторият тип (група) народи, това са „благословените“ народи — народите, 
живеещи в максимално добри природни (климатични, релефни, почвени и др.) 
условия. Тези народи са получавали всичко наготово от природата, не се е налагало 
особено да се напрягат, да се трудят, да преобразяват средата за живот. Затова те 
също не са създавали материална и духовна култура, така че не е останала и следа 
от тях. 
 Третият тип (група) народи, това са „крайпътните“ народи — народите, 
разполагащи се край пътищата на керваните (например Пътя на копринатаCCXXXI), по 
протежение на коридорите, на магистралите, на трасетата, по които са се 
придвижвали армиите. Основна грижа на тези народи е било да обслужват 
минаващите керванджии, търговци, военни, пътешественици. Колко му е трябвало 
на човек да организира обслужването — един хан, няколко момчета да се погрижат 
за конете на преминаващите и няколко момичета да им направят нощите по-сладки. 
Затова и тези народи не са създавали материална и духовна култура, чрез която да 
бъдат запомнени и различими в исторически и творчески план. 
 Ето оттук, от това предупреждение на Историята следва една от главните 
опасности пред Балканите в регионален план и разбира се, пред България. Тази 
опасност се изразява в налагането спрямо, за и на Балканите, а в частност спрямо, 
за и на България на т.нар. „коридорно мислене“.  
 Това означава отношението към Балканите и в частност към България да не 
бъде коридорно — като към транзитно пространство, като към население, което 
може да осъществява преди всичко обслужващи функции по отношение на 
преминаващите по тези коридори.  
 Няма срамна професия, стига тя да се упражнява със старание, 
професионализъм и запазване на човешкото достойнство. Камериерството и 
келнерството също са нормални, уважавани и нужни професии, но не може всички 
българки и българи да са камериерки и келнери. Историята е категорична, че народ, 
който не инвестира в създаването на материална и духовна култура и не създава 
материална и духовна култура е обречен на постепенно изчезване… Такава унила и 
безрадостна е съдбата на всяка държава, превръщаща се, както вече казах, в 
коридорна територия с обслужващи функции, управлявана от корумпиран и 
безотговорен елит и населявана от спасяващи се по единично индивиди. 
 Нека отново помислим за и се замислим над една такава възможна 
участ. Защото за коридорните държави с обслужващи функции на местното 
население открай време му отреждат опазването на пътищата и проходите, 
откъдето минават керваните (на съвременен език — коридорите: 
комуникационни, транспортни, за пренос и превоз на суровини, енергия, 
капитали, стоки, информация, съобщения, хора) плюс, естествено, услугите — 
модерните варианти на хановете и белите робини. В замяна Великите сили 
гледат благосклонно, ако местните хора подбират туй-онуй, изпаднало от 
керваните. 
 6. Настъпи часът-пик и лебедовата песенCCXXXII за основните проекти 
(главно тръбопроводи и електроцентрали) с дългосрочно значение. Това, 

 
CCXXXI Пътят на коприната — древен търговски път, свързващ чрез няколкото си разклонения по суша и море Китай със 
Средиземноморието. Коприната, дълго време се е произвеждала само в Китай, е най-важната стока, транспортирана по 
пътя. 
CCXXXII Лебедова песен — предсмъртно творение, последното значително дело в живота, най-доброто произведение. 
Произлиза от народното поверие, че лебедите пеят един път в живота — преди да умрат. Най-напред се среща в една 
от басните на Езоп (др. гр. Αἴσωπος — полулегендарен древногръцки поет и баснопосец, живял вероятно ок. 600 г. 
пр.Хр.): „Казват, че лебедите пеят преди смъртта си.“ Той е имал предвид легендата, че лебедите, тези непеещи, 
„мълчащи“ птици за няколко мига до смъртта си добиват глас  и тяхното предсмъртно пеене е удивително красиво. 
Есхил използва този израз в своята трагедия „Агамемнон“ (гр. Ἀγαμέμνων — една от трагедиите в четирилогията 



което се проектира и изгради в близките 15—20 години като тръбопроводи 
и енергийни трасета, ще е апогеятCCXXXIII на трасетата, усилията и 
геополитическите баталииCCXXXIV. След това вече ще се тегли чертата на 
направеното и построеното и който е сполучил „да се класира“ по -напред и 
по-добре, ще бере плодовете от ефективната си политика, а който не успее 
да извлече даже минималното, ще инкасира загуби и понижено национално 
или поне икономическо самочувствие. 
 Вече бе коментирано по-горе това, че България се намира в центъра 
на своеобразен триъгълник с реални и потенциални източници на 
нестабилност, чиито върхове са Западните Балкани, Задкавказието и Близкият 
Изток. Затова 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. Енергийната политика 
е една от водещите сред тези приоритетни области. От друга страна, ключов 
стратегически ориентир за страната ни е членството в ЕС, което означава, че 
там, където има изработена единна европейска позиция, България трябва да се 
присъединява към нея, а където такава единна позиция отсъства, България 
може да се ориентира изключително 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). 
 В нашето общество се засилва убеждението, че българската външна 
политика не е самостоятелна, че това е външна политика не на държавата, 
обществото и гражданите, а на политическия елит, който чрез нея осъществява 
свои тясно-елитни цели и собствени интеграционни приоритети. Българската 
външна политика може да си върне доверието сред обществото, ако се 
провежда по начин, който ясно демонстрира принципи и воля да се работи за 
националните интереси и сигурност. Когато има такива принципи и воля, дори 
нещата да не се получават така, както ни се иска, ще може да се каже, че 
елитът е направил оптималното в името и за благото на България, но все пак 
България е държава с ограничени ресурси за влияние и понякога ѝ се налага да 
отстъпва и да прави известни и неизбежни компромиси. 
 Може да бъде систематизиран следният алгоритъмCCXXXV за избор на 
позиция от страната по ключови въпроси на външната политика, пряко и 
непосредствено свързани с националните интереси и националната сигурност:  

 
„Орестея“ (гр. Ορέστεια, 458 г. пр.Хр.), чиято героиня Клитемнестра сравнява предсмъртните думи на Касандра с 
лебедния зов: „Тази, която подобно на лебеда изпя последната си жална, смъртна песен“.  
Касандра (гр. Κασσάνδρα) е прорицателка в древногръцката митология, обещала на бог Аполон да отговори на любовта 
му и получила от него способността да пророкува за бъдещето. След като нарушава обещанието си, бог Аполон прави 
така, че никой да не вярва на думите ѝ. Аполон (др. гр. Ἀπόλλων, наричан Феб, др. гр. Φοῖβος — лъчезарен, сияещ) в 
древногръцката митология бог на светлината (оттук и прозвището Феб, слънчева светлина), покровител на изкуствата. 
В Древен Рим този образ също е много популярен. Марк Тулий Цицерон (Marcus Tullius Cicero, 106—43, древноримски 
политик и философ, блестящ оратор) пише за речта, която Марк Лициний Красс (Marcus Licinius Crassus, 115 или 114—
53 г. пр. Хр., древноримски пълководец и политически деец, един от най-богатите хора на своето време) произнася 
мигове преди смъртта си: „Това беше подобно на лебедова песен“. След Цицерон това словосъчетание се утвърждава 
и се използва много често. 
CCXXXIII Апогей (гр. άπόγαιον) — точката от околоземна орбитата, която е най-отдалечена от центъра на Земята. В 
преносен смисъл се използва като пределна степен на развитие, разцвет, връх, най-висока точка на творческия полет. 
CCXXXIV Баталия (рус. баталия от фр.  Bataille) — битка, решително сражение, широкомащабни военни действия. 
CCXXXV Алгоритъм — термин от математиката, информатиката, лигвистиката и други области, с който се означава крайна 
поредица от инструкции или изрично описание на постъпкова процедура за решаване на даден проблем, често свързан 
с изчисление или обработка на данни; ефективен метод, който при даден списък от коректно дефинирани (описани) 



 ▪ Стъпка 1: Ако по даден ключов проблем Европейският съюз и САЩ 
изработят с консенсус единна позиция, то тогава тази позиция става позиция 
и на България. 
 ▪ Стъпка 2: Ако обаче по даден ключов проблем Европейският съюз и 
САЩ не успеят да се обединят около единна позиция, но държавите-членки на 
Европейския съюз изработят единна позиция, то тогава тя става позиция и 
на България. 
 ▪ Стъпка 3: Ако по даден ключов проблем няма единна позиция както 
между Европейския съюз и САЩ, така и вътре в рамките на Европейския 
съюз, но повечето държави в Европейския съюз, включително Германия и 
Франция (т.е. държавите с мисия за Европа като активен геополитически и 
геостратегически фактор, държавите, които са „гръбнак” на европейската 
идентичност), са стигнали до единна позиция по този проблем, то тогава тази 
позиция става позиция и на България. 
 ▪ Стъпка 4: Ако по даден ключов проблем няма единна позиция нито 
между Европейския съюз и САЩ, нито в Европейския съюз, нито между 
държавите в Европейския съюз, които са за „повече Европа в европейската 
сигурност“, в т.ч. между Германия и Франция, то България заема изцяло 
своя, национална позиция. 
 С други думи, този алгоритъм обосновава позицията „за” проевропейска 
политика на България, „за“ европеизма като алтернатива, при която винаги, 
във всяка дилема и при всеки спор както между САЩ и Европейския съюз, 
така и в рамките на НАТО, България е с Европа, България изповядва 
европейските цели и ценности, принципи и възгледи за сигурността, проектира 
националните си интереси в общоевропейските интереси. Само така 
България ще може да намери стратегически значимо място в европейските 
интеграционни усилия, в разширяването на европейското пространство на 
сигурността. Ето тук се крие риск за всеки експерт, който отстоява подобно 
поведение на страната (аз отдавна съм осъзнал този риск лично за себе си) — 
да се залага на европейската карта, а такава карта в геоколодата да няма, 
т.е. да се инвестира в по-самостоятелна, по-еманципирана, по-смела, по-силна 
Европа, в Европа с повече Европа и по-малко САЩ в сигурността и 
отбраната, във външната политика, а тази Европа да не се състои, дори да 
няма лидери, визия и намерение да се състои. 
 Такава европейска политика на България трябва или поне без особен 
стратегически ущърб може да бъде подкрепена от САЩ, защото подобна 
политика на страната ни ще спомогне както за стабилността и сигурността на 
нашия регион, така и за изграждането на една по-консолидирана и по-уверена в 
себе си Европа – Европа без ахилесови петиCCXXXVI и  уязвими „меки 

 
команди за изпълнение на задача и зададено едно начално състояние преминава през точно дефинирана поредица от 
последователни състояния и завършва в едно крайно състояние. „Алгоритм“ произлиза от името на хорезмийския учен 
Мохамед ибн Муса ал-Хорезми (ок. 783—ок. 850) — математик, географ, астроном, историк), основател на класическата 
алгебра. Хорезъм, също Хорезмия, е историческа държава в Средна Азия, намирала се около Аралско море. Столица 
на държавата бил град Хорезъм (дн. Хива). 
CCXXXVI Ахил (др. гр. Ἀχιλλεύς) — герой от древногръцката митология, най-силният, най-храбрият и най-красивият от 
гърците, участвали в легендарната Троянска война. Майка му знаела какво е отредила съдбата на сина ѝ и с всички 
сили се стараела да предотврати смъртта му. Още докато е дете, тя го потопя в реката Стикс, за да стане неуязвим, но 
петата му, за която го държи, останала суха и така тя останала единственото му уязвимо място. Оттам и изразът 
„ахилесова пета“ придобива смисъл на „уязвимо място“. По време на войната стрела, пусната от лъка на Парис, която е 
ръководена от самия Аполон, го поразила в петата и героят умира. Според някои автори e убит от Аполон. 
Според легендите Троянската война е водена между град Троя в Мала Азия и ахейската (гръцката) войска. Войната 
започва, след като троянецът Парис отвлича Хубавата Елена, жената на царя на Спарта Менелай.  
Стикс (гр. Στύξ) — в древногръцката митология е една от петте реки, които протичат през царството на Хадес. Тя е 
реката на омразата, която разделя земята от подземното царство.  



подкоремия”, без концентратори на напрежение. Подкрепата на САЩ за 
подобна политика на България ще допринесе за много по-позитивно и 
конструктивно отношение на българското общество спрямо САЩ. И тогава не 
би имало изпълнени с мнителност и съмнения обществени реакции.  
 Подобен базиран на принципи алгоритъм би придал много повече 
морално и стратегическо основание на България да отстоява своите интереси и 
спрямо Русия. 
 България трябва да гради своята енергийна политика с много дълбоко и 
национално осмислено отношение към въпроса за диверсификацията, която е 
стратегически приоритет за нашата страна и едновременно с това — 
мантраCCXXXVII за политическия елит. Несъмнено диверсификацията е 
ефективно превантивно средство срещу зависимостта от някой монополист. 
Това е 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. Тя обаче е също така 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. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 4. Превръщане на света във все по-общо и 
самоиндуциращо сеCCXXXVIII поле на протест и несъгласие с начина, по 
който елитите в отделните държави управляват и вземат решения по 
ключови за съответната страна въпроси. 
 През последните няколко години сме свидетели на вълна на протести, 
която сякаш прелива от една държава друга. Като че ли несъгласието се 
предава като зараза и няма значение коя е конкретната причина за протест и 
несъгласие на дадена страна и какви са проблемите в съседната й страна — 
първата сякаш „инфектира“ с общественото неспокойствие втората. Светът е 
пламнал от готовност да протестира, обществата са, образно казано, с единия 
крак на площадите, готови да протестират за всичко, за което си струва да се 
протестира. Имаме световна пандемия на протестите, държавите наистина се 
заразяват една друга с вълни на несъгласие и вече е все по-трудно не просто 

 
Хадес (гр. ᾍδης, първоначално Ἅιδης или Άΐδης) — отнася се за гръцкия подземен свят и за бога на подземното царство 
Хадес. 
Менелай (гр. Μενέλαος) — в древногръцката митология е цар на Спарта. Легендарен герой от Омировата „Илиада“, 
съпруг на Хубаната Елена. 
Парис — герой в древногръцката митология. 
Елена (гр. Ελένη), по известна като Хубавата Елена (гр. Ωραία Ελένη) — съпруга на Менелай. Нейното бягство с Парис, 
според легендите, станало причина за Троянската война.  
CCXXXVII Мантрата е религиозна сричка, дума или стихотворение, обикновено написана на санскрит. Тя може да бъде 
използвана по различен начин, преди всичко, за да може практикуващият, повтаряйки мантрата, да се съсредоточи и 
вглъби в себе си. Понякога мантрите се използват при религиозни церемонии, за натрупване на благосъстояние, за 
избягване на опасности или за премахване на враговете. 
CCXXXVIII Индукция (лат. Inductio — извод, извеждане, насочване, въвеждане на ред) — възникване на едно явление под 
въздействието на друго; във физиката — възбуждане на електричество в проводник под влияние на друго тяло, 
заредено с електричество; в преносен смисъл — пораждане, заразяване, възбуждане. 



да прокараш, но и да си помислиш да прокараш нещо, което докосва оголените 
нерви на обществото, освен ако не управляваш авторитарно или тоталитарно, 
а това може да се прави не само с грубо, структурно насилие, но и с меко, 
символно насилие.  
 Да поясня само, че според Джоузеф НайCCXXXIX силата има две 
съставляващи —  твърда сила (hard power) и мека сила (soft power)66. 
Твърдата сила е свързана с материалното въздействие; при нея се работи с 
измерими величини/потенциали: сила, натиск, армия, мощ — това са sticks, т. е. 
тоягите — принужденията, наказанията, санкциите и т.н. Меката сила е 
свързана с  нематериалното влияние; при нея с работи с неизмерими (или 
трудно, относително измерими) величини, потенциали: манипулация, 
дезинформация, идеи, идеологии: това са carrots, т.е. морковите — 
възнагражденията, поощренията, стимулите и т.н. През последните години 
Джоузеф Най използва също така и понятието „интелигентната сила“ (smart 
power) — ефективен миксCCXL на твърдата и меката сила, като „способност да 
се съчетаят ресурсите за твърда и мека сила в ефективни стратегии“67. 
 Държавите не разчитат само на своята военна и икономическа мощ, т.е. 
на твърдата сила. Те отделят все по-голямо внимание на меката сила — 
културата, идеологията, образованието, технологиите, умението да се 
манипулира като ново, съвременно и изключително важно измерение на силата 
на една държава. Чрез меката сила може фино и с кадифени ръкавици да 
правиш нормите си приемливи и легитимни в очите на другите и те да следват 
желанията ти с минимално съпротивление68. Меката сила е „способността да се 
постигат желаните резултати в международните отношения не чрез насилие, а 
чрез привличане. Това става, като се убеждават другите да следват дадени 
норми и институциите, които градят желаното поведение. Меката сила се 
основава на привличането на нечии идеи или на способността да се създаде 
такъв механизъм, който да формира предпочитанията на останалите”69. Макар 
и твърдата, и меката сила да са способност да постигаш целите си, 
контролирайки поведението на другите, твърдата сила се стреми чрез принуда 
да промени това, което другите правят, а меката сила — се стреми да 
формира това, което другите желаят чрез атрактивността на собствените си 
ценности70. При твърдата сила слабият прави това, което силният иска; при 
меката сила слабият иска това, което силният прави. В първия случай 
заплахата е по-директна, по-откровена и по-груба, а във втория — по-
индиректна, по-префинена и по-коварна. 
 Можем да определим насилието като ефект от прилагането на силата 
на една държава (общност от хора, индивид) върху друга държава (общност от 
хора, индивид) с цел принуда, т.е. да я (да го) накара, застави, задължи да 
направи, отстъпи или приеме нещо, да има определено поведение. Характерът 
на насилието (твърдо или меко) зависи от приложената сила. 
 Когато насилието е резултат от прилагане на твърда сила, то се нарича 
твърдо насилие. Всъщност, в нашите разбирания именно твърдото насилие се 
възприема като насилие и носи това название — „насилие”. По своя характер 
то е структурно насилие, защото е свързано с преките въздействия на 
структурните елементи едни върху други, т.е. произтича от структурните 
способности, роли, съотношения, зависимости. Ние, като човешки същества, 

 
CCXXXIX Джоузеф Най (Joseph S. Nye, Jr., 1937) — американски политолог и учен в областта на международните 
отношения. 
CCXL Микс (англ. mix — смесвам, примесвам, размесвам, разбърквам) — смесвам, комбинирам, съединявам, разбърквам 
съставки, части, групи, произведения (напр. музикални), цветове. 



като части от сложна, самоорганизираща се система, постоянно изпитваме 
върху себе си това структурно насилие, то се опитва да ни постави в рамките 
на определено поведение, да ограничи мобилността ни по социалната мрежа 
(по хоризонтала) и социалната йерархия (по вертикала), да минимизира 
социалните ни роли и ограничи самостоятелността за вземане на решения. 
 Когато насилието е резултат от прилагане на мека сила, то се нарича 
меко насилие. Мекото насилие много рядко се възприема именно като 
насилие. 
 Ако при твърдото насилие върху дадения субект се оказва въздействие, 
например, да отиде от точка А до точка В, то при мекото насилие върху него се 
оказва влияние да направи същото, като му се плаща (купуване), като му се 
обещава награда, като е убеждаван или мотивиран — да кажем с идея за по-
добро (по-светло) бъдеще или по-добър (по-висок) жизнен стандарт. По своя 
характер мекото насилие е символно насилие, защото се формира и оказва 
влиянието си изключително в сферата на символите, знаците, виртуалните 
артефакти; а също така и защото то не се усеща физически, а се долавя 
психически. 
 Пиер Бурдийо определя символното насилие като „принуда, която се 
установява единствено чрез посредничеството на съгласието, което 
доминираният не може да не даде на господстващия (и следователно на 
господството), доколкото той е склонен само да го мисли и да се мисли, или, 
по-добре, за да мисли своето отношение с него, като инструмент на 
познанието, което той споделя с него и което, бидейки само инкорпорирана 
форма на структурата на отношението на господство, прави това отношение да 
изглежда естествено”71. Постигнатата чрез символно насилие власт е от една 
страна наистина власт — пълноценна и самовъзпроизвеждаща се. Но от друга 
страна тя е като отрицание на властта, защото „се упражнява единствено в 
сътрудничество с онези, които я изтърпяват, защото те спомагат тя да бъде 
конструирана като такава [...]. Това подчинение в никакъв случай не е 
„доброволно служене” и това послушание не се дължи на съзнателно, нарочно 
действие; то самото е ефект на властта, която е трайно вписана в телата на 
подчинените във вид на схеми на възприятие и на предразположения (да 
уважаваш, да се възхищаваш, да обичаш и т.н.), с други думи, на вярванията, 
които ни правят чувствителни към определени символни прояви”72. 
 Нека да се върна към глобалната пандемия на протестите и да изтъкна 
отново, че тя навсякъде, във всяка държава, си има своя национална или 
локална специфика. Може би затова анализаторите и медиите предпочитат да 
се вглеждат именно в националната и локалната специфика и поради тази 
причина постоянно се говори за Арабска пролет, Азиатска пролет, Турска 
пролет... А всъщност става дума за ГЛОБАЛНА ПРОЛЕТ.  
 — През 1848—1949 Европа преживя Първата си пролет, наречена 
Пролетта на народитеCCXLI;  
 — С пълно право може да се смята, че през 1975 г. бе Втората пролет на 
Европа (е, и моята пролет — младостта ☺ ) — ознаменувана с върха, с апогея 

 
CCXLI Пролет на народите или Европейска пролет — европейските революции от 1848—1849 г. Това е общо название на 
революционните движения, изразили се като неподчинение на властта и въоръжени въстания и бунтове, които носят 
национално-обединителен или освободителен характер и засягат редица държави — Франция, Германия, Италия, 
Унгария, Австрия, Чехия, Словакия, Полша, Румъния и др. 



на т.нар. Хелзинкски процесCCXLII — Съвещанието в Хелзинки. Тя е преди 
всичко Пролет на държавите. 
 В Заключителния акт на това Съвещание са приети следните 10 
принципа на международните отношения, от които държавите-участнички ще се 
ръководят в отношенията помежду си:73 
 I. Суверенно равенство, зачитане на правата, присъщи на суверенитета. 
 II. Неупотреба на сила или заплаха със сила. 
 III. Неприкосновеност на границите. 
 IV. Териториална цялост на държавите. 
 V. Мирно уреждане на споровете. 
 VI. Ненамеса във вътрешните работи. 
 VII. Зачитане правата на човека и основните свободи, включително 
свободата на мисълта, съвестта, религията и убежденията. 
 VIII. Равенство на народите и правото им да се разпореждат със своята 
съдба. 
 IX. Сътрудничество между държавите. 
 X. Добросъвестно изпълнение на задълженията по международното 
право. 
 — В наши дни като че ли сме свидетели на Трета пролет — тя не е само 
Европейска, има не континентален, а все по-глобализиран характер. И 
вероятно може да се нарече не Пролет на народите или Пролет на държавите, 
а Пролет на обществата, най-вече в смисъл — на гражданските общества. Не 
би могло да говорим за събудили се народи — протестите така или иначе 
засягат една част, и то не твърде голяма, от народите. Все пак това вече не е и 
процес, в който основна роля играят държавите, т.е. техните политически 
ръководства. Случващото е дело на организации, сдружения, групи и 
индивидуални участници от гражданските общества или поне от наченките на 
граждански общества на някои места. А да си част от гражданското общество 
изисква много повече от това да си част от обществото и още повече — от 
народа. Става дума за друг тип политическа култура и социална 
чувствителност… Затова аз наричам тези процеси Пролет на обществата и 
дано тази едва настъпваща Пролет не бъде попарена от внезапна Зима. 
 Често се изтъква далеч по-лесната мобилизация на хората чрез 
социалните мрежи. Ние също ще се убедим по-нататък в качествено новата 
роля, която играят в политиката мрежовостта, социалните мрежи, високите 
комуникационни и информационни технологии. Те ускоряват протичането на 
информацията и разпространяването на посланията. Но дори с повишена 
проводимост на средата, средата си е преди всичко среда и опосредстване; 
средата е най-вече средство, макар че не може да се оспорва тезата на 
Маршъл Маклуън, че „средството [за комуникация] (медията) е съобщението 
(„the medium is the message“)74. В социалната активност все пак най-важното е 
това, което се разпространява по социалната мрежа. Трудно е да се отрече, че 
Социалната мрежа наистина влияе на социалната активност, но всичко тръгва 
от осъзнатата необходимост от социална активност. За да се убедим, че това е 
така, е достатъчно да разгледаме приноса на  българската социална мрежа, но 

 
CCXLII Хелзинкски процес (Helsinki Process) — процес, започнал през първата половина на 70-те години на миналия век, 
състоящ се в преустройство на системата на международните отношения и целящ разведряване между двете 
противоборстващи системи — на капитализма и социализма. На проведеното на 30 юли и 1 август 1975 г. съвещание в 
Хелзинки, столицата на Финландия, държавните и правителствените ръководители на 33 европейски държави, както и 
на САЩ и Канада, подписват Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, известен 
още с наименованията Хелзинкски споразумения и, Хелзинкска декларация  (Helsinki Declaration, Helsinki Accords, Final 
Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Helsinki Final Act).  



за това ще говоря повече в Седма глава, където споделям убеждението си, че 
въпросът за новото качество и гражданската същност на протестите не е в 
технологиите, а в културата — културата на гражданство, защото за да си „net-
citizen”, ти трябва да си първо „citizen”CCXLIII, т.е. гражданин. Това го доказва 
една много малка част от обществото ни и стотици хиляди хора по света. 
 Светът наистина изживява време на Пролет на обществата. Той се 
пробужда и, както казах по-горе, вече е с единия крак на площада. Докато 
преди хората излизаха на площада да протестират след изчерпване на всички 
други възможности, днес вече първото нещо, което те правят, е да излязат на 
площада да протестират. 
 Тепърва трябва да се анализират причините за случващото се. Защото, 
да го посоча пак, социалните мрежи не са причина, те са среда, те са средство. 
И тяхната роля е огромна. Но има по-дълбоки причини. Едни от главните сред 
тези дълбоки причини са следните: 

1. Осъзнаването на света като едно общо пространство — поради 
глобализацията, нейните свръхпропускливост (на реалните и 
виртуалните граници) и свръхпроводимост (на разпространяването 
на идеи, хора, капитали, образци, модели...). „Заразяването“ на 
едни страни, общества, зони, региони от други страни, общества, 
зони, региони води до пламване на световна пандемия на 
несъгласието и съпротивата. 

2. Налагането в глобален план на един в много голяма степен 
антисоциален, антикултурен, антицивилизационен 
свърхлибераленCCXLIV геоикономически модел, абсолютизиращ 
пазара, конкуренцията, частната собственост, материалната 
алчност, потребителското его. 

3. Самозабравянето на политическите елити, тяхната арогантност, 
корумпираност, безсърдечност, липсата на стратегическо мислене, 
на обединяващи идеи, погазването на демокрацията, използването 
на нови комуникационни и информационни технологии за 
манипулиране, дезинформиране, мамене и залъгване, отделянето 
им от обществата и народите в самодостатъчен свръхлуксозен и 
паралелен свят, в затворени квартали със свърхмерки за 
сигурност, с убийствено висок стандарт. 

4. Острият дефицит от нови, алтернативни социални, обществени, 
политически модели, които да вдъхновяват хората, да им дават 
чувство за смисъл, за кауза, за цел, за съпричастност, за 
осъзнаване на тяхната индивидуална, групова и национална 
значимост, за нова планетарна общност, принадлежност, 
обединеност и интегрираност. 

 
 ТЕНДЕНЦИЯ 5. Установяване на еднополюсен геополитически 
модел. 

 
CCXLIII Net (англ.) — мрежа, паяжина; citizen (англ.) — гражданин, жител на град. 
CCXLIV Либерализъм (лат. liberalis — присъщ на свободата, благовъзпитан, учтив, щедър) — концепция и политическа 
традиция, също философия и течение, което се ангажира със свободата и равенството като основни човешки ценности. 
Основни ценности на либерализма са личната свобода и социалният прогрес. Либералното управление означава 
социум, в който има свобода на мисълта, свободно обменяне на идеи, пазарна икономика, поддържаща частното 
производство и предприемачеството, прозрачност на управлението, също ограничения върху властта на църквата (и 
подобни религиозни институции) и на правителството. Подкрепени и защитени са гражданските права, откритите и 
честни избори, свободата на печата, свободата на вероизповеданията, свободната търговия, частната собственост. 



 Двуполюсната конфронтация през Студената война бе сравнена от 
американския политолог Майкъл МандълбаумCCXLV 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”75. Така или иначе, в тази 45-годишна схватка 
окончателната победа беше на страната на Запада. След нея настъпи кратък 
период на стратегическа неяснота накъде ще поемат международните 
отношения. Светът преживя мигове на надежди (или илюзии) за изграждане на 
многополюсен свят на обща, неделима, споделена сигурност. Именно тогава, 
във вакуума на тази неяснота, от Джордж Буш-старшиCCXLVI бе издигната 
парадигмата за Новия световен ред, предполагаща изграждането на свят, в 
който силата на закона ще замени закона на силата; свят, в центъра на чиято 
сигурност ще се постави ООН (за Европа — ОССЕCCXLVII). Постепенно обаче 
започна да се налага еднополюсен геополитически модел с една-единствена 
суперсила. 
 Историята познава подобно развитие, но 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 factoCCXLVIII или de 
jureCCXLIX) принципът на богатия и силния: „един долар — един глас” (НАТО, 
МВФCCL, Г—7CCLI)76. 

В исторически план са многобройни примерите, 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 БРИКСCCLII 
(Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка); така и „отдолу” — от 
унижените и несъгласните (т.нар. контрареволюция на клетниците), от всички, 

 
CCXLV Майкъл Мандълбаум (Michael Mandelbaum) — американски учен и експерт в областта на международните 
отношения. 
CCXLVI Джордж Буш-старши (George Bush-Senior, 1924) — 41-ви президент на САЩ в периода 1989—1993 г. 
CCXLVII Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) 
— най-голямата регионална организация, занимаваща се с проблемите на сигурността Включва 57 страни от Европа и 
Централна Азия, както и САЩ и Канада. 
CCXLVIII De facto (лат.), де факто — израз който означава „на практика“, „всъщност“, „на дело“ или фактически. 
CCXLIX De jure (лат.), де юре — израз, който означава по закон (т.е. по право), юридически или законово. 
CCL Международен валутен фонд (International Monetary Fund, IMF) — международна организация, специализирана 
институция на ООН, със седалище във Вашингтон. Занимава се с управлението на световната финансова система, 
като наблюдава валутните курсове и платежния баланс и предлага техническо и финансово сътрудничество при 
необходимост. 
CCLI Г—7 или Групата на седемте (англ. Group of Seven, фр. Groupe des sept) — група на икономически най-значителните 
държави, създадена от Франция през 1975 г. като Г—6, в която участват правителствата на шест държави: Франция, 
Германия, Италия, Япония, Великобритания и Съединените Американски Щати. През 1976 г. се присъединява, Канада, 
и името се променя на Г—7. През 1997 г. се присъединява и Русия и названието на групата става Г—8. На 24.03.2014 г.  
Русия е изключена заради анексията на Крим, така че  групата отново е Г—7. 
CCLII БРИКС (BRICS) — групата на пет бързоразвиващи се държави Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южноафриканска 
Република. Първоначално групата е във висока степен неформална и в нея влизат Бразилия, Русия, Индия и Китай, 
затова нейното название, въведено през 2001 г. е BRIC (Brazil, Russia, India, China). Постепенно групата придобива все 
по-организиран характер, организират се срещи на високо равнище. С присъединяването на Южна Африка на 
18.02.2011 г., названието й се променя на BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). На английски BRIC, 
съответно BRICS звучи като brick и bricks — „тухла“, „тухли“. 



които изпитват дискомфортCCLIII 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. 
 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 ан-архия. Тук ан-архия е 
образувано по подобие на мон-архия (управление на един); ди-архия 
(управление на двама); три-архия (управление на трима); поли-архия 
(управление на мнозина)CCLIV, т.е. става дума за установяване на безполюсен 
модел, при който може да има дори няколко велики сили, но никоя от тях няма 
да може да се позиционира като полюс, постоянно ще се образуват променливи 
коалиции.  
 Подобен сценарий според мен е твърде слабо вероятен. Такива 
състояния на глобална ан-архия в историята са били обикновено времена на 
преход от един модел на голямата (световната) политика към друг. Светът 
винаги е бил асиметричен, дори на най-високото геополитическо ниво и една 
или много ограничен брой държави („велики сили“) са имали поне мъничко 
предимство като военна мощ и/или икономически потенциал и това им е 
позволявало за кратко (историческо) да „дръпнат“ напред и да увеличат 
дистанцията си с останалите страни. Около тях са се образували коалиции от 
партньори и „клиенти“ и те постепенно са се превръщали в новите полюси в 
системата за международна сигурност. 
 Някога Томас ХобсCCLV описа естественото състояние, при което хората 
живеят при анархия, без обща власт над тях, която да ги респектира, т.е. без 
висш арбитър, който да въвежда ред и закони. Това състояние е „война на 
всички против всички” („bellum omnium contra omnes”), 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”77. Напомням 
това, защото е естествено да се предположи, че ан-архия е рисковано близко 
до анархия — подобно състояние не работи за стабилността на 
геополитическата система, затова по-силните държави обикновено полагат 
огромни усилия за преформулиране на правилата на световния ред и на 
отношенията помежду си, като с това преструктурират тази система. Да се 
надяваме, че и този път човечеството няма да допусне сриването си в 
Хобсовото „естествено” състояние на война на всички против всички. 

 
CCLIII Дискомфорт — отсъствия на удобства, осигуряващи комфорт; неспокойствие, неуютност; физическо или душевно 
неприятно състояние, предизвикващо потискане, болка, страдание. Комфорт (англ. comfort — добро самочувствие, 
доволство, удобство, охолство, успокоение) — максимално благоприятни за човека или общността условия на 
външната и вътрешната среда, психологическо усещане за спокойствие, липса на дразнители или заплахи; 
разполагане и действие в позната, уютна и щадяща емоциите и силите ситуация; добро състояние на духа, 
предразполагащо към положителни емоции. 
CCLIV „Архия“ — идва от др. гр. ἄρχων — власт, владетел, управник и представлява част от сложни думи, обозначаващи 
формата на властта, на управлението. 
CCLV Томас Хобс (Thomas Hobbes, 1588—1679) — забележителен английски политически философ, описва естественото 
състояние, при което хората живеят при анархия, без обща власт над тях, която да ги респектира, т.е. без висш 
арбитър, който да въвежда ред и закони. Това състояние е „война на всички против всички” („bellum omnium contra 
omnes”). 



 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. 
 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 в смисъла, който влага в това понятие 
Самюъл ХънтингтънCCLVI,78: общност с висока степен на интегритет 
на базата на културата, историята, етноса и религията, с близка, 
включително до съвпадение ценностна система. В този случай 
като възможен кандидат се очертава само ИслямскиятCCLVII свят. 

✓ Подсценарий 4 — Освен за горепосочените три подсценария може 
да се помисли над варианта: „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). 
Оплитащата Земята OCTopus-N мрежова структура не бива да 
бъде подценявана. С преливането на кадри, ресурси и методи на 
дейност, с огромния акумулиран капитал, с проникването 
практически на всички нива на властта дори в демократични 
държави и във всички печеливши бизнеси, организираната 
престъпност и тероризмът несъмнено могат да развият амбиции на 
влиятелен геостратегически фактор.  

 Проблемът на първите три подсценария е общ — те търсят утрешния 
втори полюс сред днешните кандидати за него. А би трябвало да се представим 
с висока степен вероятност какъв ще бъде утрешният свят и вече в него да 
търсим възможния втори полюс. Както бе споменато и с много по-голяма 
дълбочина на аргументацията ще видим това по-нататък, ние постепенно 
навлизаме в мрежови свят — с мрежова структура, с мрежово мислене, с 
мрежови предизвикателства и с мрежови отговори на тези предизвикателства. 
Затова е логично да търсим втория полюс сред потенциално ескалиращите и 
бързо развиващи се мрежови структури. 

 
CCLVI Самюъл Хънтингтън (Samuel Phillips Huntington, 1927—2008) — известен американски социолог и политолог. 
CCLVII Ислям — световна монотеистична (с един Бог) религия. „Ислям“ се превежда „подчинение на Бог“, „покорност“ 
(пред законите на Единствения Бог Аллах). Последователите на исляма, наричащи се мюсюлмани, смятат своята 
религия за завършена и универсална форма на първичната монотеистична религия, разкривана и по-рано в различни 
времена и места. Мюсюлманските религиозни практики включват Стълбовете на исляма — пет задължителни действия 
на поклонение пред Бог. Ислямското право (шариат) включва подробни предписания за почти всяка област на личния и 
обществен живот, като обхваща теми от банковото и военното дело до благотворителността и защитата на околната 
среда. Ислямът е втората по численост световна религия (1 милиард и 570 милиона души). 



 И още нещо — възможността на дадена геополитическа структурна 
единица (държава, съюз от държави, цивилизация, мрежова структура) не се 
определя само от нейния потенциал, от нейната потенциална способност, да го 
кажем така — от нейната потенциална енергия, а и от това в състояние ли е тя 
да обедини зад себе си, да води след себе си, да умее да мобилизира след 
себе си, да контролира значителна част от света или от световните 
способности (например ако полюсите са два — практически половината свят 
или половината от неговите способности). 
 Задължителният при стратегическото проектиране анализ на потенциала 
на способностите (capabilities) и нивото на амбициите (ambitions) или така 
наречения C & A Analysis (CAA) ще покаже, че за настоящия исторически етап, 
както следва: 

• Китай има способностите, но няма амбициите да бъде втори полюс; 

• Европейският съюз няма нито способностите, нито амбициите да бъде 
втори полюс; 

• Ислямският свят има амбициите, но няма способностите да бъде 
втори полюс; 

• Мрежовата структура на организираната престъпност и тероризма — 
Organised Crime & Terrorism Network (OCTopus-N), има както 
амбициите, така и способностите да бъде втори полюс. 

 Казано с други думи, Китай „може, но не иска”, Европейският съюз „нито 
може, нито иска”, а ислямският свят „иска, но не може”, но 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. Както Збигнев БжежинскиCCLVIII (анализирайки бъдещото ядро на 
трансконтиненталната сигурност), така и Хенри КисинджърCCLIX (описвайки 
новия световен ред през XXI век)79,80, разсъждават върху подобна перспектива. 
Двамата включват в своите прогнози най-малко шест основни играчи в 
бъдещата система на международната сигурност: САЩ, Европа, Китай, Япония, 
Русия и Индия. Джоузеф Най чертае бъдещ многофакторен модел, при който от 
гледна точка на военната мощ, светът ще бъде 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”81. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 6. Установяване на свръхлиберален геоикономически 
модел. 
 Налагащият се в глобален план икономически модел се базира на 
абсолютизацията на пазара и частната собственост, частната инициатива и 
частните интереси; на свободата и преследването на икономически ръст и 
конкуренцията; на пълната либерализация на икономиката и изтеглянето на 

 
CCLVIII Збигнев Бжежински (Zbigniew Brzeziński, 1928) — знаменит и силно влиятелен американски политолог, експерт в 
областта на международните отношения от полски произход; съветник по националната сигурност на САЩ (1977—
1981). 
CCLIX Хенри Кисинджър (Henry Kissinger, рождено име Хайнц Киссингер, нем. Heinz Kissinger, 1923) — знаменит и силно 
влиятелен американски дипломат, експерт в областта на международните отношения; съветник по националната 
сигурност на САЩ (1965—1975); държавен секретар (1973—1977), носител на Нобелова награда за мир за 1973 г. 



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. 
 Аз ще разгледам накратко някои от патогеннитеCCLX въздействия на 
свръхлибералния геоикономически модел, но обективността и полезността на 
моя анализ изискват този модел да бъде вписан в малко по-широк контекст, а 
именно в контекста на отговорността на държавите от евроатлантическата 
общност към глобалната сигурност и бъдещето на света. Важността на 
темата се определя от критичния момент на развитие на човешката 
цивилизация и кръстопътя, на който тя се намира — стратегически трудно 
управляема ситуация, в която отговорността на Запада нараства изключително 
много и граничи с епохално, апокалиптично предизвикателство. 
 Първото десетилетие на ХХІ век доказа категорично, че Западът (САЩ и 
Западна Европа, т.е. Евроатлантическата цивилизация) не успява да се справи 
с предизвикателството да бъде глобален лидер при навлизането на света в 
рисковото общество, в Третата вълна на сигурността —  Вълната на риска, 
във времето на ескалиращите Четири „НЕ” (Неопределеност, Нееднородност, 
Неустойчивост и Несигурност). Този все по-явен неуспех е пряко свързан с 
кризата и при четирите доскоро сякаш неоспорими и смазващи конкурентни 
предимства на Запада: геополитически статут,  икономически модел; 
универсални ценности и стратегически приоритети. 

Геополитическият статут на Запада само преди няколко години бе 
смятан за естествен и самоподдържащ се. Току що бе разгледана основна 
тенденция на установяване на еднополюсен геополитически модел с една-
единствена суперсила — САЩ. По своята същност това бе модел на глобално 
превъзходство на Запада — САЩ и Западна Европа, които се ангажираха с 
цялата си политическа, икономическа и военна мощ, както и с всички свои 
структури да носят отговорността за стабилизирането и ефективната 
управляемост на света. Този статут на Запада се възприемаше от останалите 
държави с разбиране и примирение като неизбежна реалност, като най-малкото 
зло и поради липса на реалистична алтернатива. Но постепенно стана ясно, че 
САЩ разбират уникалното си положение не като глобално лидерство, а като 
глобално господство. 
 Докато глобалното лидерство съчетава националните интереси на 
САЩ с техните международни отговорности, то глобалното господство 
поставя националните интереси на САЩ над международните им отговорности. 
Връх на това произвеждащо несигурност поведение на САЩ беше 
безперспективната в дългосрочен план стратегия на неоконсервативнатаCCLXI 
администрация на Джордж Буш-младшиCCLXII за изпреварващата война (pre-

 
CCLX Патоген (гр. παθος — страдание, болка, болест) — всеки микроорганизъм (например бактерия), който може да 
предизвика болест; болестотворен, способен да причини заболяване. 
CCLXI Неоконсерватизъм (англ. neoconservatism) — идеология на онази част от консервативните политици в САЩ, които 
са за използване на икономическата и военната мощ на страната за победа над враждебните режими и за 
установяване в тези държави на демокрация. Макар че неоконсерваторите са като цяло поддръжници на свободния 
пазар и са по-десни (даже някои от тях са крайно десни) от традиционните консерватори, то те по-малко от тях 
възразяват срещу намесата на държавата в живота на обществото и дори я използват за да обезпечи за най-богатия 
слой от обществото облагодетелстващо го данъчно законодателство и да осигури на негови фирми изгодни държавни 
поръчки във военната и икономическата сфери (особено в държавите, в които американската мощ налага демокрация 
със сила, понякога дори против волята на местните народи). 
CCLXII Джордж Буш-младши (George Bush-Junior, 1946) — 43-и президент на САЩ в периода 2001—2009 г. 



emptive war)CCLXIII. А западноевропейските страни, лишени от лидери визионери 
и тънещи в самодоволство от ползите и изгодите, които им предлага този 
уникален геополитически статут да бъдат част от глобалния управителен съвет, 
но без да плащат щетите и пасивите от носенето на отговорността за 
вземаните решения, загърбиха призванието си за цивилизационна мисия и 
дълга си на морален коректив, което в голяма, почти стигаща до необратимост, 
степен ерозира доверието на другите държави към Запада, и то не само към 
САЩ, но и към Западна Европа, която започна да губи своя по-приемлив и по-
социален облик. Високомерното доминиране на Запада започна да се 
възприема навсякъде като пагубно и водещо света към катастрофа. 
 Икономическият модел на Запада (т.е. максимум частна собственост, 
частна инициатива и частни интереси, пазар, конкуренция, свобода, 
либерализация на икономиката и изтегляне на държавата от нея) триумфира в 
глобален план след провала на конкурентния социалистически икономически 
модел (т.е. максимум държавна собственост, командно-административна 
намеса на държавата във всяка обществена дейност, централизирана планова 
икономика, предимство на общите интереси над частните).  
 Този модел в своя свръхефективен и изчистен от негативни приноси и 
влияния вид е присъщ само на западните либерални и пазарни демокрации, 
където са налице поне четири важни условия: 

1. Закони, които да регламентират неговото ефективно функциониране; 
2. Институции, които да обезпечават спазването на тези закони;  
3. Жизнен стандарт, който да минимизира радикалните несъгласия с 

модела и консолидира обществото за запазване на този модел; 
4. Обществена култура, която да формира умения и способности за 

действие във високо конкурентна пазарна среда. 
 Западният икономически модел се наложи в глобален план без особена 
съпротива (а и беше ли възможна тя в постдвуполюсната еуфория и след 
предизвестения край на икономическия и геоикономическия му 
социалистически конкурент?) и вече като свръхлиберален геоикономически 
модел установи практически задължителни (за всички останали) норми, 
правила и стандарти на икономическа дейност. Проблемът обаче е в това, че 
този свръхлиберален геоикономически модел има компрометиращи дефекти, 
които de facto го отричат и обричат:  

✓ Той „изяжда” невъзстановимите и бавно възстановимите ресурси на 
Земята (нефт, газ, дървесина, метали, вода, кислород) и поради това 
не може да бъде поддържан в дългосрочен план, а в обозримо 
бъдеще дори може стремително да колабираCCLXIV; 

✓ Той разрушава необратимо околната среда и води до климатични 
промени, които изправят Планетата ни пред Хамлетовския въпрос „Да 
бъде или да не бъде?“ CCLXV. 

 
CCLXIII Изпреварваща война (pre-emptive war) —  война, която се започва за да предотврати възможно натрупване на 
военен потенциал у противниковата страна, с който тя може да се превърне в непосредствена и много сериозна 
заплаха, както и възможна бъдеща агресия на противника. Войната е изпреварваща също така, когато цели получаване 
на стратегическо преимущество в предстоящ (или смятан за неизбежен) военен сблъсък, преди той да е 
непосредствено предстоящ, т.е. изпреварващата война не позволява на заплахата от война от страна на противника да 
възникне, докато превантивната война (preventive war) се води, за да не позволи на възникналата заплаха да стане 
(изключително) голяма. 
CCLXIV Колабирам (англ. collapse — срутване, рухване, сгромолясване) — губя съзнание, припадам. 
CCLXV Хамлет (Hamlet) — главният герой на една от най-великите създадени някога пиеси „Хамлет” („Трагедията на 
Хамлет, принца на Дания“, „The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark“), написана най-вероятно през 1601 г. от гениалния 
английския поет и драматург Уилям Шекспир (William Shakespeare, 1564—1616). „Да бъдеш или не? Туй е въпросът” — 
така в превод на Валери Петров (Валери Нисим Меворах, 1920—2014, български поет от еврейски произход, 



✓ Той задълбочава сегашните структурни и системни противоречия 
между петте типа различни в материално (а и в морално) отношение 
държави: свръхразвити, развити; развиващи се, изоставащи в 
развитието и деградиращи; 

✓ Той не е универсален, симетричен, включващ (inclusive), 
равноправен, а е елитарен, асиметричен, изключващ (exclusive), 
дискриминиращ, защото от него се облагодетелства „златният” 
1 милиард хора (15% от човечеството, които разполагат с 85 % от 
световния БВП), докато от него са ощетявани другите 6 милиарда 
хора (85% от човечеството, за които остават 15 % от световния БВП).  

 Тези недъзи на господстващия икономически модел създават в очите на 
народи от различни религии, култури и цивилизации образ на Запада като 
демонCCLXVI, като монстърCCLXVII, който иска да завлече всички в пропастта, 
която само той заслужава. Те смятат, най-често с право, че 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 КитайскиCCLXVIII, БерлинскиCCLXIX и Израелски стениCCLXX. 
 Китайските стени остават безполезни, Берлинските стени ги събарят, а 
Израелските стени са просто абсурдни... Ето това ни учи историята, стига да 
усвояваме правилно уроците й. Не ги ли усвояваме и не си ли ги повтаряме на 
ум и не ги ли вграждаме в нашата международна дейност, светът съвсем 
логично ще прави крачка след крачка към сбъдване на пророчеството на 
Самюъл Хънтингтън за сриването си в острата конфронтация на полярното 
разделение „West” vs. „Rest”CCLXXI82. 
 

 
сценарист, драматург и забележителен преводач) звучи знаменитото начало на разтърсващия монолог на Хамлет от 
Първа сцена на Трето действие на пиесата: „To be, or not to be: that is the question”. 
CCLXVI Демон (др. гр. δαίμων — божество) — събирателно название на свръхестествени същества, полубогове или 
духове, заемащи междинно положение между боговете и хората. 
CCLXVII Монстър (фр. monstre — чудовище) — плашещо, отвратително същество със свръхчовешки възможности. 
CCLXVIII Великата Китайска стена (кит. Wànlǐ Chángchéng, буквално: Дългата стена от 10 000 ли, където „ли“ означава 
китайска единица за разстояние, равнявала се в древността на 300 или 360 крачки, а в наши дни на 500 м) — най-
големият архитектурен паметник в света. Това е система от отбранителни съоръжения в Северен Китай, изграждана в 
периода от III век пр.Хр. до 1644 г. сл.Хр. Дължината на стената от единия до другия ѝ край е 2500 км. Великата 
Китайска стена нито веднъж не е спасила Китай от агресия отвън. 
CCLXIX Берлинската стена (Berliner Mauer) с официално наименование Антифашистки отбранителен вал (Antifaschistischer 
Schutzwall) — инженерно съоръжение, построено на границата на Германската демократична република със Западен 
Берлин, чиято дължина е 155 км. Изграждането на Берлинската стена започва на 13.08.1961 г., а началото на 
разрушаването й е на 9.11.1989 г. Берлинската стена, един от най-големите идиотизми на съветската тоталитарна 
система, не спаси Социалистическия лагер (какво точно название — „лагер“!) от разпадане. 
CCLXX Израелската стена (наричана от Израел политически коректно „ограда“ или „преграда“) — стени и съоръжения с 
бодлива тел, които са построени по границата между Израел и Египет, между Израел и палестинските територии и 
между различни палестински градчета и села в окупираните от Израел територии и имат за цел защитата на Израел от 
нелегалните емигранти и от потенциалните нападения от арабските държави. За израелския министър-председател 
Бенямин Нетаняху (1949, премиер през 1996—1999, и от 2000 досега) стената е „велико достижение… сега ни предстои 
да завършим работата и на другите граници на страната“. Израелската стена няма да спаси Израел, докато той върви 
по този път на война с арабския свят, тъй като пътят му за оцеляването е коренно различен, но той се нуждае от 
коренно различни израелски (и арабски!) политици. 
CCLXXI West (англ.) — запад, Запад; rest (англ.) — остатък, останалата част, другите, останалите, останалото. 



а)   б)  в)  
 
 Илюстрация 1.2. Историческите стени: а) Китайската стена; б) Берлинската стена; в) 
Израелската стена.83 

 
 Универсалните ценности на Запада десетилетия наред бяха 
удивителен стратегически ресурс, който като магнит привличаше големи 
общности от хора, жадуващи смело и вдъхновено свободата, демокрацията и 
човешките права. Както вече писах, за добро или лошо практически всички 
принципи, схващания, юридически норми, възприемани днес като глобални, са 
базирани най-вече върху наследството на Европейската (а днес Западната, 
Евроатлантическата) цивилизация: Древногръцката философия, Римското 
право, Ренесансовият хуманизъм, Модерните идеи за демокрацията, 
човешките права и свободи. Като носител на тези ценности, Западът успя 
например през 90-те години на XX век да мобилизира изключителна подкрепа 
сред народите на Централна и Източна Европа в порива им да сложат край на 
социалистическия тоталитаризъм. В немалко други страни млади хора 
изписваха на плакатите си и скандираха смели искания за установяването на 
редица западни ценности. 
 С течение на времето обаче, светът започна да се взира по-критично в 
онова, което Западът прави. И ставаше безпощадно ясно, че западните 
ценности не са това, което бяха. Думите се оказваха лъскава опакова на 
нарушаване на международното право, на поети ангажименти, на зле 
прикриваща лицемерието политическа коректност, на двойни стандарти. 
Особено на двойните стандарти. 

Критиците отправят към Запада най-често упреци за двойни стандарти.  
А нима в политиката на западните държави няма непрекъснато 

двойни стандарти? По-трудно е да посочим примери за обратното: за 
последователна и принципна политика на Запада. Западът постоянно подменя 
своите принципи с корист, атрактивността си — с принуда, правото си — със 
сила, а ценностите си — с двойни стандарти. 

Критиците обвиняват Запада за подкрепата, която той оказва на 
ретроградни репресивни режими, предаващи и продаващи интересите на 
своите народи в негова услуга.  

А нима Западът не прави това нерядко цинично и понякога откровено? 
Критиците говорят за материалните интереси (нефт, газ, търговия с 

оръжие) на Запада, скривани умело зад демократични принципи. 
А нима това не е по-скоро правило в политиката на Запада, 

отколкото изключение? 
Критиците осъждат Запада за системно поругаване на интересите и 

правата на палестинския народ в полза на Израел.  
А нима Израел не се отнася все още към палестинците като към 

непълноценни хора, нима не унижава тяхната чест и достойнство и не се 
загражда от тях с 9-метрови стени? 



 Ето защо, макар и криво, огледалото, което критиците на Запада 
поднасят пред лицето му, е преди всичко огледало. Ако образът, който вижда 
в това огледало никак не се нрави на Запада, то причината не е толкова в 
огледалото, колкото в самия Запад. За жалост, вместо да отстоява 
привлекателността на ценностите си, вместо чрез тези ценности да изковава 
коалиции в подкрепа на своите цели, приоритети и идеали, Западът започва с 
нарастваща ожесточеност да прибягва до употребата на въоръжена сила, да 
използва военното си превъзходство като основно средство за реализиране на 
интересите си, за доказване на правотата и налагане на волята си.  
 Стратегическите приоритети на Запада (желаеха ли или не това 
другите) бяха векторът, определящ посоката на глобалното развитие; целите 
на Запада моделираха световното стратегическо планиране; дискусиите на 
Запада даваха тон на световния дебат; креативността на Запада тласкаше 
световната иновативностCCLXXII; творчеството на Запада насочваше световните 
културни тенденции.  
 И така, докато САЩ, флагманътCCLXXIII на Запада, в пристъп на 
геополитическа депресия не въвлякоха света в т.нар. Глобална война срещу 
терора (Global War on Terror). Човечеството бе принудено да съзерцава в 
ступорCCLXXIV и потрес как се подменя актуалният дневен ред на нашата 
цивилизация, как се прахосват безценно време и колосални ресурси, вместо да 
се атакуват ключовите рискове, които могат да тласнат света в хаос и анархия, 
ако не им бъде даден адекватен, бърз и ефективен отговор. С това кредитът на 
доверие към Запада като към цивилизационен лидер в голяма степен бе 
изчерпан. Редица държави, най-вече тези от БРИКС, но донякъде и Германия, 
Япония и Канада, бяха обзети от подозрението, че в пилотската кабина на 
глобалния лайнер като че има недостатъчно отговорен и достатъчно 
неадекватен екипаж. А това налага не само смяна на курса и не само промяна 
на начина на управление на лайнера, но и замяна на екипажа му. 
 
 При все това, поради исторически причини и заради своята политическа, 
военна и икономическа мощ, Западът играе водеща роля на световната сцена 
като ключов геостратегически, геополитически, геоикономически и напоследък 
геоенергиен фактор. Той има историческа и цивилизационна мисия, той носи 
неотменима и несподелима отговорност за оцеляването и развитието, за мира 
и сигурността на нашата Планета. Това изисква от Запада дългосрочна 
мъдрост, визионерско мислене и стратегическо лидерство. Само те могат да му 
позволят да осъществи плавна и управляема трансформация на сегашния 
еднополюсен геополитически и свръхлиберален геоикономически модел към 
нов, многополюсен и плуралистичен геополитически и алтернативен 
социалнолиберален геоикономически модел, щадящ в далеч по голяма степен 
околната среда, планетарните ресурси и човешкото достойнство. 
 Нека не звучи пресилено това натоварване на Запада с мисия и 
отговорност. Да, така е, общите проблеми изискват общи подходи и общи 
решения, но Западът е този, който в най-голяма, в несъизмеримо по-голяма от 
приноса и възможностите на другите, степен, държи ключа към спирането на 

 
CCLXXII Иновация (лат. novatio) — нововъведение, въвеждане на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики, базирайки 
се на (ново) приложение на науката и/или теxниката. 
CCLXXIII Флагман (флагмански кораб) — корабът, на който се намира командващият флота или командирът на 
военноморското съединение, заедно с щаба, командния пункт, средствата за управление и знамето на флота или 
съединението. 
CCLXXIV Ступор (лат. stupor) — угнетено състояние, изразяващо се в пълна неподвижност и мълчаливост; вцепеняване, 
твърде слаби реакции. 



това свлачищно плъзгане на човечеството към пропастта, тъй като днешната 
геополитическа и геоикономическа конструкция на света е такава, че Голямата 
игра се води на полето и по правилата на Запада, а на това поле и при тези 
правила Западът не може да бъде победен. На полето на Запада и по 
правилата на Запада, именно Западът е най-добрият играч. И той не просто 
играе по-добре от другите, но и увеличава преимуществото си над тях.  
 Ето това определя уникалната мисия и историческата отговорност на 
Запада. Лидерите на Западния свят трябва да намерят политическо мъжество 
да се изправят очи в очи със своите народи и да заявят пред тях, че Западът 
няма моралното право да управлява света само така, както му е изгодно и че 
Западът има моралния дълг да поведе света по трудни и трънливи пътища, 
които ще ни позволят да поставим под поне относителен контрол и да 
направим поне частично управляеми онези рискове, които неумолимо и 
непредотвратимо започват да се материализират. Ако Западът не намери 
подобни лидери, ако западните политици продължат да водят Запада (и целия 
свят) по досегашния самоубийствен път, само защото са по-ниски и по-дребни 
от предизвикателствата и им липсват кураж и политическа воля, то бъдещето 
на нашата цивилизация изглежда твърде песимистично. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 7. 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”84, шагреновата ѝ кожаCCLXXV се свива болезнено и шоково пред очите 
на едно поколение. Губят съдържание такива сакралниCCLXXVI понятия като: 
независимост, суверенитет, териториална цялост, държавна тайна. 
Националната държава вече не е главен, а още повече пък 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 процеси. Обществото все по-рядко се 
самовъзприема като единен организъм с общи цели и приоритети. 
 Отговор чакат редица екзистенциалниCCLXXVII 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 

 
CCLXXV „Шагренова кожа“ (La Peau de Chagrin), 1830—1831) — роман на забележителния френски писател Оноре дьо 
Балзак (Honoré de Balzac, 1799—1850). Думата „chagrin" на френски език означава и сорт кожа, и мъка, скръб, печал, а 
възможните преводи на заглавието на романа са „Магическата кожа“, „Кожа от дива задница“, „Кожа на скръбта". В 
романа се разказва историята на млад мъж, който намира магическо парче шагренова кожа, изпълняващо всяко негово 
желание. За всяко изпълнено желание обаче, кожата свива размера си и изразходва част от своята физическа енергия. 
Централната тема на романа е конфликтът между желанията и дълголетието. Шагреновата кожа представлява 
жизнената сила на собственика, която се изчерпва след всяко изразяване на волята. Тя е символ на живота, който се 
скъсява с всеки изминат ден. Животът намалява толкова по-бързо, колкото повече енергия влага човекът в начина, по 
който живее. 
CCLXXVI Сакрален (англ. sacral и лат. sacrum — свещено, посветен на боговете) — в широк смисъл е всичко, което има 
отношение към божественото, религиозното, небесното, с другия свят и отличаващо се от ежедневното и ежедневните 
неща, вещи, понятия и явления. Сакралните обекти са свързани с възвишеното и вярата, като имат не толкова 
материално, колкото духовно измерение. 
CCLXXVII Екзистенциален (лат. existentia — съществуване) — свързан със съществуването. 



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 предизвикателствата и рисковете и като осъзнава 
много ясно, че нейната шагренова кожа се свива, зрялата Държава се стреми 
да управлява този естествен и неизбежен процес с разумни и обмислени 
действия. 
 От една страна държавата прехвърля част от своите правомощия и 
функции нагоре по вертикала — към наднационални структури за интеграция 
и сигурност (ЕС, НАТО, ООН, ОССЕ). Тук най-болезненият въпрос е този, 
свързан със запазването на националната идентичност (за България — 
запазването на българския характер на българската държава) и с отдаването 
на суверенитет. Важно е да се помни и разбира, че отдаването на суверенитет 
не е еднократен акт, това е процес и трябва да се управляват и контролират 
последиците от това отдаване. Докато нашият политически елит разсъждава 
точно в противоположния смисъл — той отчасти неизбежно, отчасти 
доброволно и с престараване отдаде огромна част от българския суверенитет 
на структурите, към които се присъединихме, без да отчита и да се стреми да 
минимизира негативните елементи от този акт. Няма спор, че трябва да 
споделяме своя суверенитет (т.е. да 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. Отново ще посоча, че 
споделянето на суверенитет не е еднократен акт или множество от еднократни 
актове, а е непрекъснат процес, който трябва да се наблюдава и контролира. 
 От друга страна държавата прехвърля част от своите правомощия и 
функции надолу по вертикала — към регионални структури и органи за местно 
самоуправление (местната власт). Но подобно прехвърляне не означава просто 
освобождаване от тези правомощия и функции – държавата трябва да 
осъществи това като го подкрепи със съответната нормативна база и като 
предостави на местната власт необходимите за целта ресурси. Образно 
казано, вече в регионалното министерство в столицата не е необходимо да има 



чиновник, който да определя кои улици в Перник трябва да бъдат асфалтирани. 
Перник чрез своята местна власт най-добре знае кои улици в общината трябва 
да се асфалтират. Разбира се, при една незряла или корумпирана местна 
власт, винаги съществува опасността кметът на общината да направи това, 
което вече се е случвало в Перник — след като той ще определя кои улици в 
общината трябва да се асфалтират, този кмет реши, че първата сред тях 
трябва да бъде улицата, водеща до неговата вила в околностите на града... 
 И накрая, държавата прехвърля част от своите правомощия и функции 
по хоризонтала — към частното предприемателство (бизнеса), към различни 
религиозни общности (на много места религиозните институции са мрежи за 
социално подпомагане на бедни, болни, ощетени от съдбата и нещастни хора 
— такъв е Ислямът, например, към който ние често имаме критични и 
негативни емоции, обаче ислямските духовни институции и лица са обърнати с 
лице към хората от дънните прослойки на обществото, учат ги и им помагат как 
да живеят, как да се справят с трудностите, как да отглеждат децата си, дори ги 
учат как да мислят и как да умират за правата кауза, но това е тема за друг 
разговор), към неправителствени организации и сдружения с идеална цел85, а 
също така и към отделни периодични, временни или еднократни инициативи на 
самоорганизиращи се граждани (които имат доказан морален авторитет сред 
обществото, доверие пред институциите и чисто съдебно минало). 
 Докато незрялата или разпадаща се държава позволява да ѝ откъсват 
правомощия стихийно или да се лишава от тях под натиска на частни и 
корпоративни интереси, зрялата, отговорна държава отдава свои правомощия 
и функции по дадената по-горе схема след анализ и целево стратегиране. 
Естествено, че и този процес не може да бъде неограничен, той има своите 
предели. Може да се смята, че неговите национални цели са постигнати, когато 
са налице две условия — обективно и субективно. 
 Но най-напред да посочим, че Арнолд УолфърсCCLXXVIII различава 
обективна сигурност и субективна 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]. За 
да има истинска сигурност, трябва да са налице и обективната, и субективната 
сигурност86,87.  
 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 или усещане за несигурност 
на единия полюс до почти пълна сигурност или липса на страх на другия 
полюс”88. Щом сигурността е субективно усещане, колко сигурност е потребна, 
за да се чувства нацията сигурна? С манипулации, заплахи, внушения може да 
се понижи рязко усещането за сигурност. Как тогава да се определи кога 
обществото е настина сигурно? То лесно може да бъде тласнато в грешна 
посока — да търси повече сигурност, отколкото му е необходима. Или да 
преглътне всичко с мисълта: „Да става каквото ще, да правят каквото щат, само 
мир да е!“. С други думи, единственото, което запазва своята ценност тогава е 
мирът  като съгласие да се живее в по-малко сигурност, само и само да се 
избегне войната.  

 
CCLXXVIII Арнолд Уолфърс (Arnold Wolfers, 1892—1968) — американски учен в областта на политическите изследвания и 
експерт в сигурността. 



 Разглеждането на ролята на държавата в сигурността трябва да се прави 
не абстрактноCCLXXIX , 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. Системата за национална 
сигурност не е херметизирана и стегната в неразчупим и неразкъсваем 
корсетCCLXXX, а 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 
държавата в сигурността и е необходимо да се създадат оптималните условия, 
така че тя да ги осъществява пълноценно. 
 Именно двуединната същност на сигурността като обективна и 
субективна, определя и двете изисквания към минимума от правомощия и 
функции, които държавата трябва да запази, за да продължи да осъществява 
своите цели и задачи, отговорности и задължения, съгласно схващането за 
главното й предназначение, толкова точно охарактеризирано от Хосе Ортега и 
ГасетCCLXXXI: „Държавата преди всичко е производител на сигурност, което е 
нейно основно морално и политическо право, нейно висше благо и цел”89.  
 И така, едното условие за минимума (признавам, че употребяването на 
понятието „минимум” изкривява картината, защото „минимум” неизменно се 
свързва с нещо крайно ограничено, минимално, докато тук става дума за 
определен набор правомощия и функции, който изобщо може да не бъде 
минимален, а по-скоро е такъв, че под него не бива да се „пада”), правомощия и 
функции, които държавата трябва да съхрани е именно обективното, т.е. 
държавата да може да осъществява своите задачи и роли като сложен 
производител на сигурност — за самата себе си, за обществото и гражданите.  
 Но макар и обективно държавата с този минимум от правомощия и 
функции да може да изпълнява своята фундаментална роля по отношение на 
сигурността, това не е достатъчно, именно защото сигурността освен обективна 
съставляваща, има и субективна такава. Заради тази субективна съставляваща 
на сигурността, не само е необходимо държавата обективно да може да 
произвежда необходимата сигурност, но трябва също така и обществото и 
гражданите да смятат, че тя, държавата е в състояние да изпълнява своите 
задачи и роли, т.е. това е субективното изискване към „свиващата” се 
шагренова кожа на държавата. 
 Държавата е осъществила ефективен и управляем процес на 
„разтоварване” от правомощия и функции по вертикала (нагоре и надолу) и по 

 
CCLXXIX Абстракция (лат. abstractio — отвлечен) — отвличане в процеса на познание от несъществените страни, 
свойства, връзки на предмета или явлението с цел да се отделят техните съществени, закономерни признаци. 
Абстрактното мислене е по-висша форма на мислене от логическото мислене. 
CCLXXX Корсет (фр. corset) — представлява сам по себе си предмет, главен детайл в женската мода, предимно в 
средните векове, но се използва широко и в наши дни. Представлява широк пояс, с вшити гъвкави пластинки 
притискащи изпъкналите части на фигурата и придаващи по този начин фина и горда осанка на дамите. Корсети се 
използват и в медицината и спорта за обездвижване или запазване на дадено положение на части от тялото. 
CCLXXXI Хосе Ортега и Гасет (José Ortega y Gasset, 1883—1955) — виден испански философ и социолог. 



хоризонтала, ако са налице едновременно и обективното, и субективното 
условия, а именно както тя да е в състояние да бъде производител на 
сигурност, така и обществото и гражданите да смятат, че тя е в състояние да 
бъде такъв производител. Ако едно от двете условия не е налице, държавата 
не се е справила с този процес на минимизиране на своите правомощия и 
функции. Тогава държавата или няма да е в състояние обективно да 
произвежда сигурност, макар обществото и гражданите да са склонни 
субективно да вярват в обратното (и ще си казват, а още по-важното — ще 
смятат, че „силовите структури са силно раздути” и че „сме се изпълнили с 
фуражкаджии, лампасаджииCCLXXXII, чантдажии в униформи и силно раздуто 
паркетно офицерство”); или обществото и гражданите субективно няма да 
смятат, че държавата е в състояние да произвежда необходимата сигурност (и 
ще си казват, а още по-важното — ще смятат, че „няма никаква държава” и че 
„държавността се руши”), колкото и тя обективно да е в състояние да го стори. 
 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. Когато 
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. Най-същественият проблем е, че потребностите на обществото и 
гражданите от сигурност носят основно субективен характер, т.е. те са преди 
всичко субективни. Докато възможностите на държавата да произведе 
сигурност носят основно обективен характер, т.е. те са преди всичко 
обективни. 
 Сред главните задачи на властта е тя да играе активна и решаваща роля 
в сложния процес на напасване на потребностите на обществото от 
сигурност (които като правило са завишени) с възможностите на държавата 
(които 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 
управлението, което с максимум средства постига минимум сигурност, или 
което — казано на по-разбираем език и на практика, — изразходва повече 
средства, а постига по-малко сигурност. Процесът на напасване на 
обективните възможности със субективните потребности е много сложен, 
динамичен и вътрешно противоречив. Това е процес на постигане на 
компромиси, като за да се „пресрещнат” възможности и потребности, 
възможностите трябва да се „свиват” отгоре—надолу, а потребностите — в 
посока отдолу—нагоре. 

 
CCLXXXII Лампаси — ивици от тъкан с цвят, контрастиращ с този на униформата, пришивани към панталоните на висшите 
офицери в мирно време, за разпознаване и отличаване от останалия състав. 



 Винаги се изтъква монополът на Държавата върху ресурсното, 
нормативното и кадровото обезпечаване на системата за национална 
сигурност, тъй като това е главната й отговорност. Монополът обаче не значи 
безконтролно разходване на средствата. И в изразходването на ресурсите за 
сигурността всяка държава трябва да се простира според чергата си. Проблеми 
от този тип стоят пред всички държави, независимо от характера на 
политическия им режим. Ресурсите на държавата са винаги ограничени, така че 
всичко е въпрос на приоритети и цели. Ала понякога привидният преразход на 
ресурси за сигурността, може да даде неочакван ефект. Например, с разумен 
акцент върху отбраната и чрез стимулиране на военната индустрия, държавата 
може да подпомогне икономиката си и да облекчи някои проблеми, т.е. 
инвестициите в отбраната биха могли да доведат до позитивни промени в 
редица области на промишлеността и социалния живот. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 8. Нарастваща роля на природни (причинени от 
природни явления), антропогенни (причинени от човешка дейност) и 
техногенни (причинени от индустриални технологии), бедствия, 
аварии, катастрофи, други извънредни ситуации (например пандемии) 
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. 
 Аварията в японската атомна централа във ФукушимаCCLXXXIII е много 
сериозно предупреждение за навлизането ни в качествено различна епоха на 
кризи и катастрофи, чиито преки последствия могат да бъдат вероятно 
овладявани, но по своите дългосрочни ефекти и въздействия те ще се 
необратими. При зачестилите големи наводнения, включително из високо 
организирания европейски континент, станахме свидетели как дори в развити 
държави системата за национална сигурност показа удивителна 
неефективност. Разпространението на пандемични болести от типа на 
SARSCCLXXXIV би могло да нанесе опустошителни човешки и икономически 
загуби, ако не се овладее с адекватни и понякога безкомпромисни мерки. 
 Много от посочените 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 

 
CCLXXXIII Аварията в атомната електроцентрала Фукушима I в Япония — е много сериозно и изключително опасно 
произшествие, случило се на 11.03.2011 г. в резултат на най-силното земетресение в историята на Япония и 
последвалото след него цунами (дълги вълни, породени от мощно въздействие върху водата на океана, причинено от 
силно подводно земетресение, при което протича рязко спускане или издигане на части от морското дъно). В резултат 
на земетресението се разпространиха няколко много мощни — бързи, високи и силни — вълни. 
CCLXXXIV SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) — тежък остър респираторен (отнасящ се към дишането, към 
дихателните пътища) синдром. Това е вирусно заболяване, характеризиращо се с висока температура, суха кашлица, 
недостиг на въздух или дихателни затруднения и атипична пневмония. Равнището на смъртност от SARS е около 10 %. 
Атипичните пневмонии са група пневмонии, които се причиняват от нетипични възбудители и протичат по нетипичен 
начин. 



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 екстремалниCCLXXXV изпитания и минимизиране на човешките и 
материалните щети, за запазване на нормалния ход на живота, за надеждно 
функциониране на политическата система. 
 Но тези съвсем логични изводи и схващания са в сферата на 
палиативнитеCCLXXXVI, в една или друга степен първосигналниCCLXXXVII, реакции и 
поуки, които човечеството трябва да си направи. Всъщност причините, 
критичните фактори и симптоми са много по-дълбоки и предупреждаващи ни, 
че наистина времето за намиране на отговори е крайно ограничено. Ние трябва 
да се изправим очи в очи с новата реалност и да осъзнаем, че в рисковото 
общество, в обществото на риска (за него вж. Трета глава) и на серийно 
произвежданите несигурности всеки подценен, лошо управляван и реализирал 
се риск ще води с голяма вероятност до криза и до повишена несигурност, а 
това ще означава — до извънредна ситуация.  
 Става безпощадно ясно, че през последните две десетилетия 
човечеството премина към нова фаза на развитие, когато извънредните 
събития, кризите и рисковете, несигурността, неопределеността, 
неизвестността и високата динамика се настаниха трайно в ежедневието и 
някак естествено започна да поражда носталгия към отминалите времена на 
стабилността, безопасността, определеността и предвидимостта на събитията, 
към които сякаш бяхме привикнали и смятахме, че са ни гарантирани, че 
другояче изобщо не би могло да бъде. Но подобно завръщане в златната 
клетка на сигурността вече е невъзможно. Ние трябва да приемем максимално 
хладнокръвно новата реалност и това че в нея извънредността ще зачести, ще 
се превръща в норма, в правило. Кризите ще стават ежедневие. Набира сила 
процес, при който нормалността и а-нормалността (не-нормалността), 
съответно извънредността и редността (във-редността) започват да си 
разменят местата. Нормалността се превръща в рядкост, в изключение, става 
почти невъзможна; докато извънредността започва да се реализира като 
обикновеност, да става и да бъде все по-честа, по-предсказуема, по-очаквана. 
 Възниква въпросът: Какво при тази трансформация се случва с 
държавата, с нейните йерархични институции, с нейните структури, закони 
и ресурси? По-рано тези институции, структури, закони и ресурси наистина и 

 
CCLXXXV Екстреламен (лат. extremus — краен, окончателен) — достигнал най-висока точка, пределен, граничен, 
извънреден, максимален. 
CCLXXXVI Палиатив (фр. palliatif от лат. pallium — покривало, плащ) — неизчерпващо, временно решение, полумярка, 
временно облекчение, частичен изход от положението. 
CCLXXXVII Първосигнален — елементарен, импулсивен, първичен, примитивен, необмислен, повърхностен. Идва от Първа 
сигнална система. Руският физиолог и психолог Иван Павлов (1849—1936), носител на Нобелова награда за медицина 
и физиология за 1904 г., известен като баща на учението за висшата нервна дейност въвежда две разновидности на 
сигналните системи. Първата сигнална система е обща за висшите животни и човека, а другата, Втората сигнална 
система е присъща само за човека. Първата сигнална система е единствената основа на познавателната активност на 
висшите животни. Това, на което животното се обучава да търси, да ловува в своя индивидуален опит представлява 
съответствие на неговата Първа сигнална система. Първосигналните нервни връзки се надграждат, разрастват се 
върху присъщите за индивида инстинкти. Само за човека съществува още една сигнална система, Втората — 
системата на езиковата стимулация. Обективната реалност е една, но за разлика от висшите животно човекът е създал 
система от езикови значения на заобикалящите го предмети и явления, които при определени условия придобиват 
относително самостоятелно значение. На словесните стимули, на думите човека изгражда съвместни връзки. В 
процеса на учене и обучение човекът включва упражняване и на двете сигнални нервни връзки. Двете системи 
функционират в единство във водещата и определящата роля на Втората първосигнална система. 
Умирайки от бронхопневмония, Иван Павлов диктува на асистентите си стъпка по стъпка етапите, през които минава 
умиращият организъм. 



съвсем логично бяха конструирани така, че да обслужват нормалността. А на 
не-нормалността — да го кажем отново - се гледаше като на изключение, като 
на извънредна ситуация: почти невъзможна, много рядка, всъщност 
екстремална, с мълчаливо подразбиране смятана за нещо, свързано с военно 
или политическо посегателство срещу установения във и от държавата ред. 
Тогава бе регламентирано, че ако нещо такова се случи, Армията, другите 
силови институции ще се намесят, а държавата ще премине в извънреден 
(трудно представим и съвсем бегло описан в осмислени норми) режим на 
управление.  
 Ето затова сме призвани и призовани, дори по-скоро принудени и 
притиснати да се запитаме отново и отново: „Какво наистина се случва с 
държавата при новата нормалност на а-нормалността (или не-нормалността), 
при извънредността превръщаща се в редност?“. Тук само ще вметна, че 
подобен въпрос настоятелно изисква отговор, не само защото се отнася до 
Държавата, но и защото той с не по-малка сила важи за съюзи като НАТО и ЕС. 
Той засяга самата им основа, тяхната фундаментална същност, тъй-като и те 
са създадени да обслужват и защитават нормалността и не са развили дори в 
минимално приемлива степен способности, процедури и ресурси за действие 
във и управление на различни извънредни ситуации с подходи, различни от 
пряко прилагане на военна сила.  
 Както бе посочено по-горе, националната държава запазва, независимо 
от протичащите процеси, своята водеща роля като сложен механизъм за 
производство на сигурност. Тази нейна водеща роля обаче вече се 
разполага в коренно различни ситуации, в ситуации „на ръба”, в ситуации на 
силна нелинейност (малки въздействия водят до големи последици — главно в 
проявленията на кризите; и обратното, големи въздействия водят до малки 
последици — основно в човешките усилия за овладяване на тези кризи). Това 
са именно извънредните ситуации, превръщащи се в новата вътре-редност, 
във-редност (редност). 
 Най-напред малко теория. Извънредните ситуации попадат сред т.нар. 
секюритизирани проблеми. Един проблем, засягащ сигурността (security 
problem), става проблем на сигурността, т.е. той се секюритизира (securitized 
problem), ако поражда качествени промени, които системата не може да 
преодолее без структурни трансформации. Всъщност, понятието 
„секюритизация” е въведено през 1995 г. от представителя на Копенхагенската 
школаCCLXXXVIII в сигурността Оле Уевер, но в малко по-друг контекст90. 
 Копенхагенската школа разглежда сигурността като дейност, действие, 
движеща сила, която кара политиката да излезе извън установените правила 
на играта и очертава проблемите като специален тип политика и дори над 
ежедневната политика. Затова тя описва секюритизацията като много по-
силна (включително и екстремна) версия на политизацията и я определя като 

 
CCLXXXVIII Копенхагенска школа в сигурността (The Copenhagen School of Security Studies) — школа от академични 
изследователи и университетски преподаватели, дали оригинален прочит на съвременните измерения на сигурността, 
преди всичко на нейните социални аспекти, както и на проблемите на секюритизацията, на социалните аспекти на 
сигурността. Водещи фигури в нея са професорите по международни отношения — американецът Бари Бузан (Barry 
Buzan, 1946), датчанинът Оле Уевер (Ole Wæver, 1960) и холандецът Яп де Вилде (Jacobus "Jaap" de Wilde, 1957). 
С Яп де Вилде, с когото сме работили по съвместен проект в сферата на сигурността, е свързан eдин весел епизод. 
Той ми бе подарил нашумялата си, обща с Бари Бузан и Оле Уевър, монография „Сигурността: една нова рамка за 
анализ“ (Buzan, Barry, Ole Wæver, Jaap de Wilde. Security: a new framework for analysis. Boulder, London: Lynne Rienner 
Publishers, 1998). За съжаление, в междучасие по време на моите лекции във Варненския свободен университет, някой 
свръхлюбознателен студент ми открадна (приватизира) тази монография. Оплаках се на Яп при новата ни среща, а той 
се засмя: „Чудесна новина! Какво по-хубаво от това за един автор — да намери читател!“. И ми подари още един 
екземпляр от монографията…   
 



успешен 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”91. 
 Според тази школа всеки обществен проблем може да се разглежда или 
в сферата на не-политическото (държавата не се занимава с него и той не е 
тема на обществен дебат и политическо решение); или в сферата на 
политическото (проблемът е част от публичната политика и изисква 
управленско решение и определени ресурси); или се е секюритизирал (става 
дума за екзистенциална заплаха, изискваща извънредни мерки и действия, 
излизащи извън нормалните граници на политическата процедура). 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. Успешната секюритизация има три 
компонента: (1) екзистенциални заплахи; (2) извънредни мерки; (3) въздействия 
върху междуобщностните и междуинституционалните отношения и връзки чрез 
нарушаване на съществуващите до момента правила. 
 Важен момент, на който обръща внимание Васил ПродановCCLXXXIX, е, че 
„ако се предприемат действия за повишаване на сигурността на някакъв обект 
това не означава още, че е заплашен, а че нещо успешно е конструирано като 
съществен проблем”92, 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 употреба на 
сила), излизащи извън нормалната политика. Излизането от „нормалната 
политика” всъщност е провал в нейното провеждане. След като един проблем е 
секюритизиран, той много трудно или най-малкото 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 адекватно да отразяват реалното положение 
на проблема и необходимостта от ефективното 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”. 
 Секюритизиралият се проблем излиза извън рамките на 
стандартната политическа процедура за вземане на решения, 
осъществяване на нужните мерки и отделяне на необходимите ресурси, т.е. 
извън рамките на нормалната политика на сигурност (свързана с нормалните 
ситуации и състояния) и преминава в сферата на извънредната политика на 
секюритизация (свързана с извънредните ситуации и състояния). В такава 
екстремна ситуация онзи, който има правомощия и отговорности да действа и 
овладява положението, вече не е свързан със съществуващите до момента 
стандартни правила и процедури. Разбира се, самият факт за отказване от 

 
CCLXXXIX Васил Проданов (1946) — виден български философ и един от водещите у нас специалисти в областта на 
сигурността. 



съществуващите правила и процедури не означава че имаме секюритизирал 
се проблем. Аналогично, възникващата екзистенциална заплаха не означава 
задължително, че породеният от нея проблем се е секюритизирал. Всичко 
зависи от мащаба, до който е достигнала тази екзистенциална заплаха и от 
значението ѝ за обществото. Но би могло да се предположи като нормално и 
логично, че възникването на екзистенциална заплаха предпоставя и 
легитимира предприемането на извънредни действия и нарушаването на 
стандартните правила и процедури. Така на секюритизиралия се проблем 
може да бъде даден адекватен отговор само при наличието на вече 
споменатите по-горе три ясни условия: (1) възникване на екзистенциална 
заплаха; (2) предприемане на извънредни действия; (3) нарушаване на 
съществуващите правила и процедури с цел по-ефективното реагиране и 
взаимодействие между всички институции. 
 В този смисъл се говори за Акт на секюритизация — това е самият акт 
на нарушаване на общоприетите правила и процедури, който възниква, когато 
политиката излиза извън рамките на тези установени правила и процедури и се 
смята за легитимно (институционализирано) те да бъдат нарушавани, 
независимо или именно защото са задължителни в нормалните ситуации. Но в 
такъв случай неизменно се поражда въпросът: „А кой има правото да 
разрешава нарушаването на установените правила и процедури?”, т.е. кой 
взема решенията в случаи, които не са правно регламентирани, но не може да 
се мине без тези правила и процедури да бъдат нарушени. Става дума за 
въпроса на въпросите: „Кой взема решението за обявяване на извънредното 
положение и определя действията по време на извънредното положение?“ 
Това е въпросът за секюритизиращия мениджър, за мениджъра на 
секюритизиралия се проблем.  
 Германският философ Карл Шмит, юридически предтеча на „тоталната 
държава”CCXC, определя секюритизиращия мениджър като „пълновластен”93 и 
го нарича „суверен”. Напълно точни и уместни определения, защото 
характеризират адекватно самата същност на подобна личност —  лицето, 
което прави „изключения, които са разрешени”; което „при извънредно 
положение суспендира правото”94; което „може непосредствено, в цялата 
пълнота на своята мощ да се застъпи за защита на обществената сигурност и 
съществуването на държавата”95. 
 Карлшмитовият „пълновластен” човек, „суверен” е понятие, а също така и 
метафора за нещо изключително важно и с далеч отиващи последици, защото 
онзи, който взема решението за обявяване на извънредното положение се 
натоварва с огромна (едва ли не граничеща с Божествената) власт не само да 
определя положението като извънредно, но и да определя докога то ще бъде 
такова, по какви извънредни правила и процедури ще се живее при това 
положение, докога обществото ще се намира в него, какви ще бъдат 
наказанията и санкциите за различно от изискуемото и полагащо се поведение 
и т.н. Извънредното положение би могло да се окаже както преход към 
нормалността (редността), така и узаконяване на ненормалността (извън-

 
CCXC Карл Шмит (Carl Schmitt, в действителност Karl Schmitt, 1888—1985) — германски философ и политически 
теоретик, за жалост макар и временно, обвързан с нацистите правист. Оказал е голямо влияние с трудовете си върху 
развитието на политическата теория, теорията на правото, европейската философия и политическата теология. 
Тотална държава — държава, чийто политически режим се стреми към пълен (тотален) контрол над всички аспекти от 
живота на обществото и индивида.  
Теология (гр. θεολογία, от гр. θεός — Бог и λόγος — слово, учение; съвкупност от религиозни доктрини за същността на 
божието слово и учение, систематично изложение и тълкувание на религиозното учение, на религията.  
Предтеча — човек, който първи възвестява някаква идея или събитие; предвестник. 



редността) като една нова нормалност (редност). Логично е в такъв случай 
да се предположи, че щом и когато извънредността и вътре-редността/във-
редността, не-нормалността и нормалността си разменят местата, тогава това 
не може да не доведе до неизбежни промени в конструкцията на държавата, в 
институциите ѝ, в нейното законодателство и, като цяло, в нейното досегашно 
функциониране. 
 Извънредната ситуация, а в политическата оптика на дебата - 
извънредното положение може да настъпи при един от следните случаи: 
 Първо, когато е нарушен политическият (конституционният, правният, 
общественият, социалният) ред от сили извън или вътре в държавата. Това ще 
наречем Извънредност от Първи тип — извън установения конституционен 
(правно, законово гарантиран) ред. Като правило досегашното законодателство 
се фокусира (а бих казал дори, че се фиксира) именно върху тази ситуация и 
описва преди всичко как трябва да се реагира ако тя настъпи. И по-скоро, само 
я споменава, без да изгражда нито съответната нормативна база, нито пък 
нужната институционална инфраструктура. 
 Второ, когато е нарушен нормалният ход на процесите в резултат на  
извънредна ситуация (бедствие, авария, катастрофа, пандемия, криза, civil 
contingencyCCXCI, emergencyCCXCII). Това ще наречем извънредност от Втори 
тип — извън нормалния (естествен) ход на процесите. Тук (като 
законодателство, като институционална мрежа от мрежи, като ресурси) ни 
предстои много работа, много усилия, много промени, много мислене дори... 
 И при двата типа извънредности (от Първи и от Втори тип), но мисля, че 
особено силно това звучи за Извънредността от Втори тип, възникват два 
въпроса с повишена трудност: 

✓ Може ли в извънредната ситуация да се прилагат нормалните („вътре-
редни“, „във-редни”) мерки?  

✓ Ако са нужни извънредни мерки, как да бъдат контролирани, за да не 
се превърнат във „вътре-редни“, „във-редни” мерки, т.е. в ново 
„нормално” законодателство? 

 Отговорите на тези два въпроса предстои да бъдат дадени от Времето, 
Властта и Демокрацията, от Преосмислянето на сигурността, Еволюцията на 
обществата и Глобалния ред. Несъмнено своята решаваща дума трябва да 
кажат също така и учените... 
 В заключение, ще маркирам въпроса, свързан с Държавата на 
сигурността и нейната еволюция като резултат от зачестяването на кризисните 
събития и превръщането им от извънредни ситуации в постоянен спътник на 
обществото. Класическата Държава на сигурността има четири 
институционални опори — Армия, Полиция, Специални служби и 
Отбранителна индустрия (или Военно-промишленият комплекс, ВПК). 
Армията е създадена да опазва външната сигурност на Държавата, т.е. тя е 
въоръжена институция за защита от външни заплахи. Полицията възниква за 
опазване на вътрешната сигурност на Държавата, т.е. тя е въоръжена 
институция за защита от вътрешни заплахи. Специалните служби обезпечават 
информацията, т.е. софтуераCCXCIII на системата за национална сигурност. 

 
CCXCI Civil contingency (от англ. civil — граждански, contingency — случайност, случай; непредвиден случай, 
евентуалност) — неочаквана, непредвидена ситуация, пряко засягаща гражданската сигурност. 
CCXCII Emergency (англ.) — непредвиден/спешен случай, критичен момент; извънредна ситуация, пряко засягаща 
гражданската сигурност.  
CCXCIII Софтуер (от англ. software от soft — мек и ware — изделие, продукт) — програмно осигуряване; съвкупността от 
цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всеки компютър. 



Отбранителната индустрия произвежда въоръженията и техниката, т.е. 
хардуераCCXCIV на системата за национална сигурност.  
 Когато се говори за „опора” на Държавата на сигурността, не бива да се 
мисли за единна институция, комин, вертикален и сочещ нагоре към върха на 
властта. Става дума за комплекс от структури („мрежа от мрежи”96), които са 
интегрирани преди всичко хоризонтално и съчетават все повече координацията 
и децентрализацията, за сметка на командването и на централизацията. 
Високите технологични и конструктивни достижения на човека; ескалиращото 
потребителско отношение към природата; концентрацията на сложни ядрени, 
химически и биологически производства; геннитеCCXCV експерименти; 
пандемиите, тероризмът променят представите ни за кризи и кризисни 
ситуации и водят до качествено нова структура на системата за управление на 
кризи и при кризи. С други думи, четирите класически опори на Държавата на 
сигурността се изправят пред много мощен конкурент за материални, 
финансови, когнитивни и човешки ресурси — Гражданската защита, а по-точно 
Гражданската сигурност. По този въпрос 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 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, която да е нещо подобно на Министерството на вътрешната 
сигурност (Homeland Security Department) в САЩ или на Министерството на 
Руската федерация по въпросите на гражданската отбрана, извънредните 
ситуации и ликвидацията на последствията от стихийни бедствия 
(Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). 
 Учените от другата група смятат, че днешната Държава на 
сигурността трябва да остане с четири опори, но всяка от тези опори трябва да 
еволюира и да развие способности, които да й позволят да поеме отговорности 
и функции от Гражданската сигурност. Ако тя не го направи, съответната опора 
рискува да загуби част от смисъла си и от подкрепата на обществото.  
 Според мен, пътят напред (the way ahead) е в първата посока — на 
изграждане на мрежа от мрежи като институционална пèта опора на 
постмодерната държава на сигурността. Ако се изгради такава опора, то 
това ще доведе до синергетиченCCXCVI ефект от използването на ограничените 
(те по принцип винаги са ограничени) ресурси на държавата в 
противодействието на всякакъв вид и род извънредни ситуации. 
 

 
CCXCIV Хардуер (от англ. hardware от hard — твърд и ware —  изделие, продукт) — конструктивната, материалната част 
на компютъра; железария, техническа апаратура, изчислителна техника. 
CCXCV Ген (др. гр. γένος — род) — най-малката структурна и функционална единица на наследствеността на живите 
организми; участък от ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина). Гените определят наследствените признаци на 
организмите, предаващи се от родителите им при размножаването. Геном — цялата съвкупност от наследствена 
информация, необходима за изграждане и поддържане на организма; съдържа се в клетката на организма. ДНК 
(дезоксирибонуклеиновата киселина) — макромолекула, една от трите основни заедно с РНК (рибонуклеиновата 
киселина) и белтъците, които се съдържат във всички живи организми. ДНК носи генетичните инструкции за 
биологическото развитие на всички клетъчни форми на живот и на много от вирусите. 
CCXCVI Синергия (гр. συνεργία — сътрудничество, съдействие, помощ, съучастие, съвместност; от гр. σύν — заедно, ἔργον 
— дело, труд, работа, (въз)действие) — сумарен ефект от взаимодействието на два или повече фактора, 
характеризираща се с това, че тяхното взаимодействие съществено превъзхожда ефекта от сумата на действията на 
двата фактора поотделно; дружно действие на два или повече органа, т.е. съвместна дейност, работа, извършвана 
заедно. 



 Освен тези осем ключови тенденции, могат да се посочат още осем 
тенденции, които са също значими и определящи съвременното развитие. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 9. 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. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 10. 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 и оплитаща Земята мрежова структура, OCTopus-N, която не бива да бъде 
подценявана.  
 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 насилието чрез терористични атаки. Различни експерти имат различни 
версии по въпроса кой стои зад атентатите през последните 15-тина години в 
някои западни държави (САЩ, Великобритания, Испания); какви са крайните 
цели на терористите; дали тези атентатите сплотяват или отслабват 
ръководената от САЩ антитерористична коалиция? 
 Ако разделителната бразда в съзнанието на терористите минава по 
линията САЩ—Останалият свят, САЩ като самотната сила (the lonely power) 
по Самюъл Хънтингтън97, то перспективите за света, Европа и България ще 
бъдат едни; обаче ако тя минава по линията Запад—Останалият свят (West 
vs. Rest) отново по Хънтингтън98, 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 е капиталът на XX век, акумулиранCCXCVII до 
промените през 1989 г., реакционенCCXCVIII, желаещ запазване на статуквото, 
искащ стабилност и да живее от своите лихви, търсещ минималната, но 
гарантирана печалба, държащ се консервативно, рентиерскиCCXCIX. Другият тип 
е капиталът на XXI век, натрупан след падането на Берлинската стена, много 
по-динамичен, революционен, обичащ рисковете, търсещ максималната 
печалба, което е 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 на различни терористични групировки доставят know-howCCC и шахиди 
(камикадзе-та)CCCI. Джовани де ЛунаCCCII говори за хората бомби, които 
превръщат силата на безсилните в безсилие на силните99. Каква метафора за 
самоубийците терористи! Те нямат нагласата, че се самоубиват, че са 
инструменти на отмъщение, а са изпълнени 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?! 

Доскоро организираната престъпност и тероризмът бяха разглеждани 
поотделно и бяха дори противопоставяни един на друг. Все още в научната 
теория, в експертните оценки и програмите за практическо противодействие 
продължава стриктно да се държи на иначе все повече размиващото се 
различие между тероризъм и организирана престъпност, т.е. че тероризмът 
използва насилие с политически цели, а организираната престъпност използва 
насилие с икономически цели. Но все по-често се появяват анализите на 
водещи учени и експерти, които говорят за преплитането на мрежите на 
организираната престъпност и тероризма. Това, обаче, не означава, че трябва 
прибързано да се слага знак на равенство между тези две сериозни престъпни 
дейности, които инжектират все по-голяма нестабилност в развитието на света, 
континентите, регионите и отделните държави. 
 Що се отнася до организираната престъпност, то тя може би в най-
голяма степен се възползва от влизането в резонансCCCIII на ефектите от 

 
CCXCVII Акумулиране (англ. accumulate — натрупвам (се), събирам (се), увеличавам (се)) — натрупване, събиране, 
нарастване. 
CCXCVIII Реакционен — назадничав, изостанал, спиращ развитието, мракобесен, контрареволюционен, античовечен. 
CCXCIX Рентиер (фр. Rentier  от френски или немски Rente — рента) — лице, чийто основен доход идва от капитали, 
ценни книжа или недвижими имоти.  Рентиерът има свободни пари, които той инвестира — съхранява и умножава. 
Рента (фр. rente, нем. Rente; от лат. reddere — връщам, давам лат. reddita — върната, дадена) — добавъчен доход, 
получен от предприемача над определената печалба за изразходваните труд и капитал; образуването на рентата е 
обусловено от по-благоприятните условия, при които един предприемач се намира в сравнение с другия, например 
обработва по-добър участък земя, има някои привилегии. 
CCC Know-how (англ.) — знам как;  специфичното знание, необходимо за изпълнение на дадена задача 
CCCI Шахид (араб. šahīd, произлиза от араб. Šahāda — шахада, буквално свидетелстване). В исляма това понятие се 
прилага по отношение на свидетеля в съда, а също и за онези вярващи, които са приели мъченическа смърт, 
сражавайки се срещу враговете на правата (мюсюлманска) вяра и защитавайки родината, честта, семейството си. 
Употребява се като „мъченик за вярата“. Сега все повече се отнася до ислямистките терористи, извършващи 
самоубийствени терористични актове. 
Камикадзе (на японски език „божествен вятър“, от kami —  Бог, kaze — вятър). По време на Втората световна война 
така са наречени пилотите-самоубийци, използвани от Япония като бойно средство против флота на САЩ. Сега думата 
е синоним на самоубиец. 
Синоним (гр. σύν — с и ὄνομα — име) — сходни, близки по значение, взаимнозаменими думи. 
CCCII Джовани де Луна (Giovanni De Luna, 1943) — италиански историк. 
CCCIII Резонанс (фр. resonance, лат. resono — откликвам) — явление, което настъпва при изравняване на честотата на 
външната сила с честотата на собствените трептения на системата и се изразява в рязко нарастване на амплитудата 
на трептенията. Използва се, когато в резултат на взаимодействието на два обекта се получава ефект, многократно 
надхвърлящ сумата от потенциалите на двата обекта, често с разрушителни последици. 



процеса на глобализация и падането на Берлинската стена (европейското 
катастрофично събитие „9/11“, т.е. 09.11.1989 г., за разлика от американското 
катастрофично събитие „9/11“, т.е. 11.09.2001 г., когато бяха сринати Кулите — 
близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк). Организираната 
престъпност като че ли бе най-добре подготвена за настъпващото ново време 
на голяма несигурност и много висок риск. В началото на новото време тя 
имаше вече развити мрежови структури, а това я направи особено адекватна и 
в условията на засилващата се мрежовизация на света, на водещите 
институции и на основните предизвикателства. Да добавя и че все по-често и 
по-необратимо организираната престъпност се превръща в инструмент за 
геополитическа и геоикономическа надпревара — при прокарване на енергийни 
проекти, при обезпечаване на достъп до пазари, чрез използване на 
способностите ѝ за справяне във високо рискова среда (например руската 
мафия).  
 Особено чувствителни към и благоприятни за разпространението на 
организираната престъпност са държавите като България – намиращи се в 
Преход, а може би в дълга вълна на съзнателно деструктуриране и на 
първоначално не натрупване, а преразпределение на капитала, с цел 
преминаването от свръхконцентрацията му като държавно притежание и 
контрол, към свръхконцентрацията му в ръцете на много тясна прослойка 
„олигарси“. 
 Може да се каже, че и в развитите държави, и в България се е създала 
една сериозна част от организираната престъпност, която седи главно в 
„сивото“ (т.е. в сивата икономика - микс между законни и незаконни дейности). 
Тази „сива“ организирана престъпност е организирана престъпност, както 
защото е отлично организирана, така и защото немалка част от дейността ѝ е 
криминална, нищо, че останала част от дейността й е законна. 
 Обаче разликите между развитите държави и България са две, както 
следва: 
 Първо, в развитите държави „сивата“ организирана престъпност 
основно взема средства от „черното“ (черната, изцяло престъпната икономика) 
и ги влива в „бялото“ (т.е. в законната икономика) — спорт, култура, 
образование, здравеопазване, наука и др., като така ги кара да работят за 
жизнения стандарт на държавата и обществото. Докато в България „сивата“ 
организирана престъпност взема пари от „бялото“ (от законната икономика) и 
ги влива в „черното“ (в изцяло престъпната икономика), като по този начин 
източва огромни ресурси от държавата и обществото, като ги прехвърля с 
криминални дейности в частни ръце. 
 Второ, в развитите държави „сивата“ организирана престъпност 
непрекъснато се договаря с политическия елит и спазва определени от него 
правила, за да има ред, организираност и стабилност в обществото. Докато в 
България „сивата“ организирана престъпност директно направлява и 
управлява политическия елит, служи си с него, задава му дневния ред и 
определя какви закони да се приемат и какви политически, икономически и 
финансови решения да се вземат, така че тя да бъде облагодетелствана от тях. 
С други думи в развитите държави „сивата“ организирана престъпност е нещо 
средно между обслужващ персонал на олигархията и политическия елит, и 
посредник в техните отношения. Докато у нас на практика голяма част от 
босовете на „сивата“ организирана престъпност и олигарсите са едни и същи. 



 Тероризмът също се възползва от рязката промяна в света след края на 
Двуполюсното противопоставяне. Нещо повече, той бе въвлечен в силови 
разборкиCCCIV между мощни геополитически интереси. С много силен 
деструктивен потенциал, както бе казано, е използването на религиозната 
мотивация при тероризма. А влизането на тероризма в симбиоза с 
организираната престъпност е повече от логично, защото самият тероризъм е 
скъпо начинание и има нужда от огромни ресурси. За обратната връзка също 
има сериозни и лесно разбираеми основания — изместването на вземането на 
важни икономически, финансови и енергийни решения във високите 
политически нива и все по-откритото (или зле прикрито) лобиране на висши 
политици за икономически, финансови и енергийни проекти неизбежно ги 
превръща в обект на репресии и наказания от страна на организираната 
престъпност и тя не се свени да прибягва до услугите на терористични 
групировки, които са се специализирали в атентати и нападения срещу 
политици. 
 Мрежите на организираната престъпност и тероризма са като паяжини: 
гъвкави и мутиращи, високо адаптивни ядра и ядки от типа на сектиCCCV 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 променят формите, способите, целите, ресурсите за въздействие. 
Ние — Западът, САЩ, НАТО, ЕС — сме re-active, те са pro-activeCCCVI. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 11. Стратегически и ценностен, цивилизационен 
дрейфCCCVII 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 
тоталитарната социалистическа система от съветски тип, в качеството й на 
фундаментална опасност, т.е. като нова скрепителна, скрепяща 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. 

 
CCCIV Разборка (рус.) — на езика на руския криминален свят означава изясняване на отношенията, уреждане на 
конфликтите между групировките, а понякога между босовете им. 
CCCV Секта — (лат. secta — школа, учение, религиозна група от лат. sequor — следвам) — малка, силно сплотена 
религиозна група от хора, която се е отделила от официалната църква и напълно отрича или изопачава установените 
от нея догми. 
CCCVI Реактивност (англ. reactive) — реакция на събитията, реагиране, последващи действия, адаптация към промените 
и смекчаване на последствията от тях. 
Проактивност (англ. pro-active) — изпреварващи действия, опит да се промени ходът на събитията, да не се даде 
възможност на заплахата да се появи, да се манипулира и моделира средата. 
CCCVII Дрейф — изместване на плавателен съд от зададения курс на движение под влияние на вятъра и вълните; 
движение на ледени блокове в морето, предизвикано от ветрове и морски течения; бавно преместване на континентите 
в хоризонтална посока. 



 С падането на Берлинската стена и счупването на тази скрепителна, 
скрепяща скоба, САЩ и Европа се оказаха без предишното идеологическо 
сцепление, възникна база за разминаване на техните стратегически интереси, 
т.е. 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 че ли са 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 двата гранитни блока САЩ и Европа 45 
години бяха здраво скрепени от съветската заплаха. След 1989 г. те дълго 
време стояха плътно един до друг, сякаш още са скрепени здраво; преодоляха 
заедно Първата война в ЗаливаCCCVIII, Босна, Косово, Афганистан. Но дойде 
Ирак с Втората война в Залива. И стана ясно, че между тях има сериозни 
несъгласия. В предна  монография100 вече коментирах изводите в този дух, 
направени от Робърт КейгънCCCIX в неговата книга „За рая и за силата”101. 
 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 
един съществен нюансCCCX, 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 
заплашва много повече 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 възприема(ше) по един и същи начин от 
двете страни на Атлантическия океан. За САЩ това е заплаха от 
екзистенциално значение, която е в състояние да застраши самото 
съществуване на страната. Европа няма(ше) такова сюрреалистичноCCCXI, 
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. По-нататък ще се спра на някои фундаментални различия между 
САЩ и Европа по отношение на тероризма и неговото противодействие, които 
определиха, определят и ще определят различните им реакции по всеки 
проблем, по всяко събитие и по всеки подход, свързани с тази много сериозна 
глобална заплаха и с усилията, за поставянето й под контрол и за 
минимизиране на нейните деструктивни ефекти.  
 Съвсем условно казано, пред Франция имаше два избора: да участва 
във войната с тероризма, за да не ѝ разрушат Айфеловата кула; или да не 

 
CCCVIII Войната в Залива, Войната в Персийския залив (англ. Gulf war; gulf — дълбок залив, war — война) — войната (17 
януари—28 февруари 1991 г.) между многонационалните сили, родени от САЩ (с мандата на ООН) и Ирак за 
освобождаване и възстановяване на независимостта Кувейт, окупиран малко преди това частично от Ирак. 
CCCIX Робърт Кейгън (Robert Kagan, 1958) — американски политик, политолог, изследовател и журналист. 
CCCX Нюанс — лек преход в цвят, мисъл, тон; отсянка; слабо различие, тънкост. 
CCCXI Сюрреализъм (фр. surréalisme — свърхреализъм) — направление в изкуството, започнало в началото на 20-те 
години на ХХ век във Франция, отличаващо се с използването на парадоксални изобразителни решения, съдържащи 
крайности и абсурди, картини, породени във и от подсъзнанието (инстинкти, сънища, халюцинации). 
Халюцинация (новолат. hallucinatio  от лат. alucinatio — безсмислено, несвързано говорене, бълнуване, несбъдващи се 
мечти) — най-общо казано, недействително възприятие, т.е. възприемане на неща, при отсъствието на външен стимул; 
образ, възникващ в съзнанието без външен дразнител. Халюцинации се случват при силна умора, при определени 
психотропни вещества (т.е. такива, които могат да влияят на психическото състояние и поведение на човека и да ги 
регулират), при психически и неврологически заболявания. 



участва във войната с тероризма, за да не ѝ 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 
поведение на САЩ, на наложения от тях геополитически и геоикономически 
модел“. 
 Следователно, за да стане тероризмът скрепяща скоба, която пак здраво 
да занùтиCCCXII 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 
батареяCCCXIII със средства за противоракетна защита, а пред Лувъра ще 
разполагат бронетранспортьори. И само на пръв поглед животът ще тече 
съвсем по-старому. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 12. Известно изместване на фокуса на големите 
страни към Азия и отстъпване на Балканите към периферията на 
голямата политика. 
 Балканите са една от най-земетръсните, конфликтогенниCCCXIV зони. Това 
се дължи на сложна, съдържаща взривоопасни елементи смес от различни 
предпоставки и причини — исторически, геополитически, етнически, 
религиозни, социални и др. Ето десетте най-важни характеристики на нашия 
регион, които определят неговата повишена конфликтност: 

1. Несъвпадение на държавните и етническите граници; 
2.  Повечето държави в региона са многоетнически; 
3. След Студената война регионът загуби своето сериозно 

геополитическо значение и премина в периферията на Голямата 
политика; 

4. След края на Студената война различните държави дойдоха от 
различни политически, военни, икономически и социални системи и 
липсва култура на съвместно и консолидирано съществуване; 

5. Обременената историческа памет в региона, която „кърви от взаимни 
вражди и подозрения”; 

6. Народите от региона са били много често жертва на външни 
въздействия, тук великите сили са сблъсквали своите интереси и са 
се опитвали твърде често да постигнат тези интереси за сметка на 
местните региони и на цена, изцяло плащана от тези народи; 

7. В региона протича радикална промяна на етническото съотношение 
(един от етносите — албанският — нараства с много бързи темпове и 
лидерите на този етнос непрекъснато синхронизиратCCCXV своите 
политически цели с неговия демографския взрив); 

8. В региона протича радикална промяна на религиозното съотношение 
(нараства ролята на исляма, което поражда страхове у другите 

 
CCCXII Нит — късо метално тяло с цилиндрична форма и глава, което служи за неподвижно свързване на метални части 
чрез приплескване на обратната страна. 
CCCXIII Батарея — организационно тактическо подразделение от състава на артилерията или ракетните войски. Състои 
се от няколко оръдия или ракетни установки. Под батарея се разбират също и бойците, обслужващи тези оръдия или 
ракети. По численост батареята съответства на ротата в пехотата. 
CCCXIV Конфликтогенен — пораждащ, причиняващ конфликти, отговорен за възникването на конфликти. 
CCCXV Синхронизация (гр. συνχρόνος — едновременен) — процес на привеждане към едно и също значение на един или 
няколко параметра на различни обекти; аналогично поведение във времето и пространството на няколко обекта. 



религии за възможна ислямска дъга и напредване на исляма по т.нар. 
„ислямски острови и анклави”CCCXVI); 

9. Неадекватните, постоянно изоставащи от събитията, слабо 
финансово обезпечени, като правило политически (политизирано) 
мотивирани, а много често несъобразени с реалните потребности на 
местните народи, инициативи на големите играчи (САЩ, Европа) за 
региона; 

10.  Отсъствието на традиции, практики, нагласи, институции и процедури 
за мирно регулиране на конфликтите в региона, което налага тези 
конфликти да бъдат регулирани някъде извън региона (Дейтън, 
РамбуйеCCCXVII), което интернационализира тези конфликти и 
привнася външни интереси, влияния и амбиции.  

 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 проблеми на далечни страни като Афганистан или 
Ирак за сметка на региона, в който живеем, губи представа за собствените си 
способности, роля и значимост. Логично е да помним, че нашата роля би била 
най-важна именно в уникалния стратегически триъгълник, чийто размирни 
върхове са Западните Балкани, Задкавказието 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 много 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. Регионът ни, за съжаление, 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 генезисътCCCXVIII 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 

 
CCCXVI Анклав (лат. inclavatus — закрит, затворен, заключен, лат. clavis — ключ) — част от територията на държава, 
напълно заобиколена от територията на друга държава; област с едно население по етнически и/или религиозен 
признак, напълно заобиколено от друго население по етнически и/или религиозен принцип. 
CCCXVII Дейтън, щат Охайо (Dayton, Ohio) — във военната база на този град в Съединените щати на 21.11.1995 г. е 
подписано т.нар. Дейтънско споразумение сложило край на гражданската война в Босна и Херцеговина (1992—1995). 
Рамбуйе (фр. Rambouillet) — град във Франция, близо до Париж. През 1999  в Замъка на Рамбуйе (Château de 
Rambouillet), лятната резиденция на френските президенти, провеждат преговорите за статуса на Косово, в резултат на 
чийто програмиран неуспех (заради категорично взетата от Запада страна в конфликта в полза на косоварите), 
впоследствие това НАТО води 90-дневна военна кампания срещу Югославия, като бомбардира столицата Белград и 
други градове в периода 24 март—10 юни 1999 г. 
CCCXVIII Генезис (гр. Γένεσις, Γένεση) — произхождение, възникване, раждане, зараждане, създаване; история на 
зараждането и развитието на нещата и явленията. 



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 НАТО, ЕС 
и международната общност, е да се търси своевременен, съвременен баланс 
между тях в интерес на сигурността и стабилността. Формулата за региона е 
проблемите му се лекуват с повече европейска интеграция. Границите на 
нашите държави de jure или de facto са европейски граници. Проникнат ли 
заплахи за сигурността в региона, рано или късно те ще намерят пори, през 
които ще плъзнат 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. 
 Регионът има сериозни проблеми, чието лечение може да бъде 
подкрепено от страни извън региона, от НАТО и ЕС, но няма да стане без 
регионално сътрудничество и без обща воля. Вече не може да се каже — нека 
НАТО или ЕС се намеси. С членствата на държави от региона в НАТО и ЕС, 
вече те са НАТО и ЕС в региона. България също е НАТО и ЕС в региона. Пред 
нея има много задачи, които са трудни, но са по силите й. Ето защо тя трябва 
да съсредоточи своите усилия, внимание, приоритети в региона. Да не говорим, 
че изоставаме с доста бързи темпове от „осребряването” на уникалното ни 
геополитическо положение. Магистрали, коридори, тръбопроводи, ключови 
проекти ни заобикалят или сами ги спираме с импровизации, с идеологизирани, 
верноподанически аргументи. Да имаш уникално положение е география; да го 
използваш за интересите, сигурността и просперитета на държавата, 
обществото и гражданите е геополитика. 
 Това не означава, че България няма да се ангажира с участие в мисии на 
НАТО в други региони. Но това участие трябва да се оптизимира, което 
несъмнено означава и да се минимизира. НАТО ще спечели повече от нашето 
членство, не ако българският флаг се вее във всички възможни мисии на 
АлиансаCCCXIX, а ако страната е нагледен пример в региона, че демократичните 
практики и стандарти са приложими и тук, независимо от печалната слава на 
нашия регион. Родните политици обичат да казват, че България е предвидим и 
прозрачен партньор. Обаче предвидим и прозрачен партньор не означава 
партньор, за когото се знае, че винаги е съгласен и че никога няма позиция. 
Предвидим и прозрачен партньор означава да имаш ясно заявени принципи и 
позиции, които да спомагат на НАТО като цяло и на държавите-членки в 
Алианса да знаят какво ще реши България на базата на принципите и 
позициите си, а не непрекъснатите ни съгласия да се смятани гарантирани, а 
ако решим да изкажем резерви, да ни подозират, че искаме „да се скатаем”, че 
шикалкавимCCCXX, и въобще че се държим като тъмни балкански субекти.  
 

 ТЕНДЕНЦИЯ 13. 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 (близо 60 % 

 
CCCXIX Алианс (фр. alliance) — съюз, обединение (например, на държави, организации) на основата на формални или 
неформални договорни задължения; съюз, дружество. 
CCCXX Шикалкавя — опитвам се да не отговоря, да заобиколя отговора, като говоря странични празни неща; извъртам, 
усуквам, правя се на ударен. 



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 държава-лидер, която да тегли мощно напред останалите и да ги увлича с 
примера си. Самата религия е разделена основно на сунитиCCCXXI и 
шиитиCCCXXII; но разделението върви и по етноси, нации, раси — араби, 
тюркиCCCXXIII, персиCCCXXIV, 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, ще консолидира срещу себе си голяма част от 
световното обществено мнение. Най-малкото, като остава изразител на 
стремленията на огромни маси бедни хора, той е повече разрушител на 
статуквото, отколкото съзидател на бъдеще, носител на разумна алтернатива. 
 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 една раса („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 за 
САЩ Вторият е всъщност Първи сред губещите. 

 
CCCXXI Сунити (араб. ахл ас-суна — хора на суната) — най-многобройните последователи на исляма, представляващи 
неговия най-голям клон. Сунитите не признават възможността за посредничество между Бога и хората след смъртта на 
Пророка Мохамед. За сунитите особено важно е следването на суната (постъпките и изказванията) на Пророка, на 
спазването на традициите, на участието на общността в избора на своя глава халифа. Като направление в исляма 
сунизмът се оформя през XV век. По численост сунитите по света са повече от 1 милиард и 400 милиона души, т.е. 
80—90% от всички мюсюлмани. Сунитските богослови (улеми) нямат правото да обявяват свои решения по най-
важните въпроси на религиозния и обществения живот и така тяхната роля се свежда до тълкуването на свещените 
текстове. 
CCCXXII Шиити (араб. шиат Али, т.е. от партията на Али, араб. шӣ‘а — привърженици, партия, фракция) — вторият по 
големина клон на исляма, чиито последователи са около 200 милиона или 10—15% от мюсюлманите. Те признават 
Али ибн Абу Талиб, братовчед и зет на Пророка Мохамед, и неговите потомци за единствено законните наследници и 
приемници на пророка Мохамед. Отличителното за тях е, че смятат, че мюсюлманската община трябва да се ръководи 
от имам, назначен от Аллах от преките потомци на Пророка, а не на избираеми халифи. Преклонението на шиитите към 
имамите прави тази общност лесно управляема и сплотена. Ранните шиити често са били преследвани и до голяма 
степен са били опозиция на официалната власт. 
CCCXXIII Тюрки (тюркски народи, тюркоезични народи) — етноезикова общност, която говори на езиците на тюркската 
група. Базисният им расов признак е монголоиден, но някои съвременни народи са чисти европоиди (азери, гагаузи, 
турци и др.). Съвременните „тюрки“ живеят на разни континенти — Европа, Азия, Северна Америка, Австралия и в 
редица държави в Средна Азия, Северен Кавказ, Задкавказието, Средиземноморието, Южна и Източна Европа, Турция, 
Русия, Китай и т.н. 
CCCXXIV Перси — основна етническа група в Иран и съседните му държави, езикът им е фарси. 



 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 ѝ 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. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 14. Развитие на демографски тенденции, постепенно 
променящи етническия, религиозния и расовия баланс в глобален 
мащаб. 

Тук, на Балканите, се убедихме колко значим деструктивен потенциал 
съдържат бързите промени в демографските съотношения. Във всяко едно 
измерение на демографските процеси (етническо, религиозно и расово) 
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 раси 
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 Стоянов бе наказан на изборите и заради грешки 
(„История славяноболгарская”, орден на австрийския „учен” Ото Кронщайнер, 
лансиращ тезата за отказ от кирилицата) именно в тази деликатна сфераCCCXXV. 
 Българският народ не живее само Днес и Сега; изкушава се, мъчи се, 
стреми се да мисли с исторически категории, спастряCCCXXVI в своите съждения 
нравствени подбуди. Той е отговорен за родината, миналото, паметта и чувства 
дълг към всички воини и будители от АспаруховоCCCXXVII време, та чак до днес. 
У всеки от нас дреме (или дремеше доскоро) по един Балканджи ЙовоCCCXXVIII, 
сега изглежда някому е изгодно той да бъде задушен или изтласкан от душите 
ни. 
 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 
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 шовинизъмCCCXXIX, а усещане, че да си 
българин е не прокобаCCCXXX, зла орисияCCCXXXI, 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 американофилиCCCXXXII, 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 прабългарскотоCCCXXXIII, от прабългарския дух — 
ездачът, степта, поривът да видиш какво има зад хоризонта, те са в сърцата ни. 

 
CCCXXV Петър Стоянов (1952) — президент на Република България в периода 1997—2002 г. 
Петър Стоянов връща оригинала на „История славяноболгарская“ на гръцката държава.  
Ото Кронщайнер (Otto Kronsteiner, 1938) — австрийски професор, предложил премахването на кирилицата. 
CCCXXVI Спастрям — запазвам, съхранявам, заделям. 
CCCXXVII Аспарух (или Испор, Исперих, Есперих, Есперерих, Аспар-хрук, Батий, ок. 640—701) — български владетел, 
управлявал (681—710), основател на българската държава. 
CCCXXVIII Балканджи Йово – герой в историческата народна песен „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово“ (песен № 186 от 
„Книга на песните“ на Пенчо Славейков). 
CCCXXIX Шовинизъм (фр. chauvinisme) — крайно и сляпо поддържане на собствената общност, съчетано със 
злонамереност и омраза към съперничеща общност; проповядване на национално превъзходство с цел обосноваване 
на необходимостта от угнетяване на други народи. 
CCCXXX Прокоба — предсказание, предзнаменование за лоша съдба, проклятие, лоша поличба. Поличба — природен или 
социален знак, по който се гадае, знамение, предвестие.  
CCCXXXI Орисия, орис — предопределение, участ, съдба, неизбежно случване на нещо. 
CCCXXXII „-фили“ и „-фоби“ — втора съставна част на думи, означаваща съответно поддръжници и противници на дадена 
държава или народ. 
CCCXXXIII Прабългарите, известни още като протобългари, първобългари, древни българи и хуно-българи, са група 
племена, произхождащи от Централна Азия, проникнали през IV век в Европа. Те са наричани от 
ранносредновековните летописци с различни имена като: българи, кутригури, утигури, скити, мизи, хуни и др. 
Първоначално по-многобройни, впоследствие те се разделят на отделни групи и усядат на различни места в Европа, 
като едни от тях приемат Християнството, а други Исляма. По-късно, някои от тях са избити, а други са претопени от 
местното население или от новозаселващи се племена и народи, като езикът и културата им изчезват напълно. Около 
670 г. Аспарух преминава река Дунав с орда от около 30 000—50 000 прабългари. През  680 г. Под негово ръководство 



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 славянскотоCCCXXXIV. 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 прокудиCCCXXXV 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 новопричастиеCCCXXXVI 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 
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. 
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 

 
прабългарите вероятно в съюз със славянски племена водят победоносна война с Византия и през 681 г. Той създава 
българската държава, чиито наследници сме ние. 
CCCXXXIV Славяните обитавали Източна Европа до VII—X век сл.Хр. и говорели езици, които са обединени под общото 
название славянски. Славянски племена са другата народност, заедно прабългарите, които са вградени в основата на 
българската държава, създадена от Аспарух. 
CCCXXXV Прокуждам — пропъждам, напъждам, изгонвам далеч от близки и от роден край. 
CCCXXXVI Причастие — вино и просфора (малък ритуален хляб, използван в църквата като символ на безкръвната жертва 
на Иисус Христо), които ритуално се дават като символ на общение с Бога.  



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 
инквизицияCCCXXXVII 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. 
 
 ТЕНДЕНЦИЯ 15. Все по-мащабно и необратимо навлизане на новите 
комуникационни и информационни технологии във всички сфери на 
дейност на обществото и човека — в политиката, икономиката, 
индустрията и социалните процеси. 
 Алвин ТофлърCCCXXXVIII написа преди много години, още през 1980 г., за 
настъпването на Третата вълна, т.е. на Информационното общество102, идваща 
след другите две вълни, трасирали пътя на човечеството Аграрната и след нея 
Индустриалната, съответно Аграрното и Индустриалното общество. Всяка от 
тези три вълни — Аграрната, Индустриалната и Информационната — се 
свързва с нейния основен източник на блага — съответно Земята, Енергията и 
Информацията; всяка има свой символ — Лопатата, Конвейера и Компютъра. 
 Става дума не просто за три типа производствени отношения 
(земеделие, индустрия и комуникации), а за различни начини на междучовешко 
общуване, на водене на война и създаване на културни ценности; за различни 
технологии и институции; изобщо за различни социални системи, които Тофлър 
нарича „цивилизации“. С изключение на най-изостаналите, във всяка държава 
днес присъстват в различни пропорции и трите „цивилизации“, намирайки се 
както в динамично сътрудничество, така и в конкуренция и конфликт една с 
друга. 
 Според Алвин Тофлър в неговия технологичен модел/сценарий за 
развитие, пространството на информационното общество ще се разширява, а 
интегративното информационно и интелектуално ядро на това разширяващо се 
пространство ще бъдат САЩ. Основните конфликти в утрешния свят ще са 
между Индустриалното общество, (обществото на Втората вълна) и 
Информационното общество (обществото на Третата вълна). Ще настъпят 
революционни промени в средствата и начините за управление и контрол на 
социалните процеси, както и революционни промени в средствата и начините 
за водене на война. Ще възникват зони на Аграрното общество (на Първата 
вълна) и ще бъдат необходими огромни усилия за тяхното реинтегриране. Ето 
защо страните, които изпуснат влака—стрела към информационното общество, 
ще си останат немодернизирани, „информационни бедняци“, тънещи в 
деинтелектуализация, обезмозъчаване, компютърна неграмотност. 
 Анализирайки различните аспекти на новата информационна епоха, ние 
наистина трябва да се съгласим с анализаторите, които предупреждават за 
възникването на двукласово информационно общество, състоящо се от 
изпадналия от потока на развитие offline пролетариат и намиращия се в потока 
на развитие onlineCCCXXXIX елит. Offline пролетариатът е отрязан от 

 
CCCXXXVII Инквизиция (от лат. Inquisition — следствие, разследване), Светата инквизиция (лат. Inquisitio Haereticae 
Pravitatis Sanctum Officium, Свят отдел за разследване на еретичната греховност) — общото название на редица 
учреждения на Католическата църква за борба с ересите. Ерес (др.гр. αἵρεσις — избор, направление) — название, с 
което християнската църква характеризира религиозните учения, отклоняващи се от официалната догма. 
CCCXXXVIII Алвин Тофлър (Alvin Toffler, 1928) — американски философ, социолог и футуролог. 
CCCXXXIX Онлайн (англ. online — буквално „на линия“) — термин от областта на информационните и комуникационните 
технологии, постоянно включен, непрекъснато на линия. Впоследствие обаче употребата му се разширява, той излиза 



информацията, от know-how, а значи, и от по-добро бъдеще. Тези хора не бива 
да очакват изход от противоречията или появяване на нови перспективи. В тази 
ситуация „информационно бедните” от всички страни са хвърлени на произвола 
на съдбата, принудени са сами да се грижат за себе си и да се спасяват кой 
както намери за добре: „Поради значителния и все повече увеличаващ се брой 
на губещите, лозунг на новото движение за съпротивление трябва стане: 
„Offline пролетарии от всички страни, съединявайте се!“103. 
 И така, несъмнено днес, пише Величка Милина, ние „преживяваме 
комуникационна революция“. Тя смята, че названието „информационно 
общество“ не отразява напълно спецификата на настоящето и че е по-уместно 
е да говорим за „комуникационното общество“, че „новите комуникационни 
технологии са насочени не към увеличаване на обема на достъпната 
информация, а към развитие на иновационни и ефективни форми на масови 
комуникации и обмен на информация между участниците в комуникацията. 
Явлението „комуникация“ все повече излиза на преден план и придобива статус 
на главен обяснителен принцип на социалните науки“104. Комуникационната и 
информационна революция поставя с особена сила въпроса за сигурността на 
информацията във всичките аспекти (включително киберсигурносттаCCCXL); 
повишава експоненциалноCCCXLI ролята на количеството и качеството на 
информацията за самото функциониране на социума; въздейства върху 
политиката и икономиката на държавите. 
 Величка Милина посочва, че, в началото на XXI век се роди технологията 
Web 2.0CCCXLII, която доведе до навлизането на Интернет в етап на  еволюция, 
свързан със социалните мрежи и социалните медии, при което Интернет се 
използва не само като „комуникационна среда“, а и като „платформа“, като 
система от платформи, чието развитие „може да се осъществява както от тези, 
които ги разработват, така и от онези, които ги ползват“. Тя задава въпроса 
(определян от нея като реторичен) „Можем ли да говорим и за сигурност 2.0?“. 
И е права — социалните мрежи и социалните медии, които все повече навлизат 
в зоните една на друга, черпят сходен или направо идентичен информационен 
ресурс и се зареждат с обща енергия, наистина със способностите си за 
социална комуникация и социална мобилизация пораждат сериозни 
предизвикателства и рискове пред управлението на държавите и системите за 
сигурност. Те не просто отразяват социалната реалност, но също така я 
създават досущ като резултат от теоремата на ТомасCCCXLIII: „Ако хората 
определят ситуациите като реални, те са реални в своите последици“105. Или 
както пише Величка Милина, „новите медии са новата социална реалност в 
която живеем“. И още, продължава тя - „при новите медии информацията върви 
„от врата на врата“, по точно „от акаунт към акаунтCCCXLIV“. Това е мрежа, която 

 
извън границите си и чрез общуването на хората се превръща в по-широко понятие. Противоположното му значие 
Офлайн (англ. offline). 
CCCXL Киберсигурност (англ. cybersecurity) — набор от стратегии, принципи за гарантиране на сигурността, методи за 
управление на рисковете, средства и ресурси, които действат в областта на високите комуникационни и 
информационни технологии и гарантират устойчиво развитие и противодействие срещу атаки на съвременните 
информационни системи. Основните задачи са свързани с обезпечаване на защитимост, непрекъснатост, достъпност, 
цялостност, автентичност, конфиденциалност. Киберсигурността е необходимо условие за развитието та 
информационното общество. 
CCCXLI Eкспоненциалeн ръст — това е много бързо нарастване (за по-подробно обяснение вж. Четвърта глава). 
CCCXLII Web (англ.) — паяжина, мрежа, тъкан. 
CCCXLIII Теоремата на Томас гласи: „If men define situations as real, they are real in their consequences”. Формулирана е през 
1928 г. от американските социолози Уилям Томас (Wiliam Thomas, 1863—1947) и Дороти Томас (Dorothy Thomas, 1899—
1977). Двамата имат еднакви фамилии още преди да станат съпрузи през 1936 г. 
CCCXLIV Акаунт (англ. account — сметка, отчет, баланс) — потребителски абонамент за компютърна мрежа или 
компютърна система, включващ персонален идентификатор, парола и права за достъп до определени услуги. 



се плете от човек на човек, от група към група и тя не може да бъде покрита с 
нищо по вертикала. Затова и системите, основани на вертикално 
разпределение на комуникативния сигнал (в посока към гражданите и от 
гражданите) днес са неефективни. Необходима е промяна на механизмите на 
политическото въздействие чрез новите средства за масова комуникация… 
Който контролира Интернет (Web 2.0.), той контролира реалността. Когато в 
този контекст говорим за сигурност, най-малко подразбираме сигурност на 
информацията“106. 
 В своите анализи Величка Милина е съзвучна със Скот ЛашCCCXLV, който 
пише: „Комуникацията все повече минава през нелинейни и прекъснати 
„портове“CCCXLVI — аеропорти, телепортове за мобилни телефони, портовете на 
модема, интернет порталиCCCXLVII. Придвижването от един порт към друг не 
става по права линия — извършва се с прескачания, т.е. придвижване с 
прекъсвания. В този смисъл мрежите са нелинейни и прекъснати. Движението в 
мрежи често става в няколко посоки едновременно, вместо по права линия. 
Чрез мрежите нещата се „разпиляват“. Мрежовото общество е общество на 
потоците, общество на глобалните комуникации. Потоците съдържат 
множество неща, а най-видна сред тях е информацията. Всички потоци обаче 
същевременно са и потоци на комуникация. Индустриалното общество на 
Маркс се основава на машини, които преобразуват природата. Днешните 
машини се занимават не толкова с преобразуване на природата, нито дори с 
преобразуване на културата (информация), а с предаване, трансмисияCCCXLVIII 
на културата (комуникации). Обществото на потоците, обществото на мрежата, 
е не толкова информационно общество, колкото комуникационно общество.“107 

 
 ТЕНДЕНЦИЯ 16. 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 online. 
 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 

 
CCCXLV Скот Лаш (Scott Lash, 1945) — американски социолог. 
CCCXLVI Порт (англ. port — пристанище, отвор, прорез, канал, лат. portus — пристанище, кей) — в компютърния хардуер 
портът е мястото за съединение (физическо или логическо) на компютъра с други компютри или периферни устройства. 
Към него се свързват кабели с подходящи накрайници, с цел осъществяване на обмен на електронни сигнали (данни). 
CCCXLVII Уеб портал (англ. web portal, от англ. web — паяжина, мрежа и portal — главен вход, портал) — уебсайт, който 
служи като информационен център. Порталът представя информация от различни източници по унифициран начин. 
Освен стандартната търсачка, уеб порталите предлагат и други услуги като електронна поща, новини, информация, 
база данни и развлечения и др. Уеб порталите предоставят допълнителни възможности в структурирането на 
информация и по този начин стават отправна точка за достъп до различни уеб сайтове, услуги и др.  
Уебсайт или уеб сайт или накратко сайт (англ. web site, от site — местоположение, масто) е съвкупност от уеб страници 
(англ. web pages, от page(s) — страница(и); уеб страниците представляват файлове, които са написани на специален 
език за програмиране), които се адресират на общ URL (Uniform Resource Locator, единен ресурсен локатор) адрес — 
стандартизиран уникален адрес на даден ресурс, например документ или страница в Интернет. 
CCCXLVIII Трансмисия (фр. transmission по лат. transmission —  предаване) — устройство от валове и механизми за 
предаване на въртеливи движения от двигател към потребители на енергия; предаване на сила от двигател върху 
отделна машина; система от агрегати и механизми в автомобил, които преобразуват въртящия момент на двигателя по 
големина и посока и го предават към задвижващите колела. 



изключително приоритетна потребността от политическа визия и политически 
характер на тези държавници, които да могат да поемат отговорност, да не 
губят присъствие на духа, да действат разумно и отговорно, когато 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 рутината, 
паркетните навици, натруфените маниери, отчасти лежернотоCCCXLIX поведение 
и патината на старата професия са принудени да отстъпят на една доста 
различна динамика с компресирана енергия и напрежение, където събирането 
на информацията отстъпва на анализирането ѝ, наблюдаването на процесите 
дава път на прогнозирането им. 
 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 предизвикателства и рискове 
време. Време, възраждащо много стари стереотипи на политическия реализъм, 
но и време, пораждащо много нови възможности. 

 
CCCXLIX Лежерен — разточителен, спокоен, отпуснат. 



ВТОРА ГЛАВА 
 

Постмодерното общество  
 
 
 

Вярност към разума. Вярност към духа. Вярност към 

знанието. Sapere audeCCCL, както казваше Кант след 

Хораций и Монтен, осмели се да знаеш, осмели се да си 
служиш с ума, осмели се да различаваш възможно вярното 
от със сигурност невярното! 

Андре Конт-СпонвилCCCLI 
 
 
  
 Постепенният преход от модерно към постмодерно общество занимава 
цяла плеяда учени от различни области на знанието — философи, културни 
антрополози, социолози, социални психолози, политолози, включително и 
такива, посветили себе си на науката за сигурността. Ще приведа само някои 
важни специфики и детайли на този преход и елементи, докосващи се до 
същността на настъпващото постмодерно общество, без претенции за 
изчерпателност и без намерение да се включвам във фундаменталния 
философски дебат за същността на постмодерното общество и за базисните му 
различия с модерното общество. В тази глава няма да се дискутират в 
подробности приликите и отликите на индустриалното и модерното общество, 
съответно на постиндустриалното и постмодерното общество, като ще се 
предполага преди всичко, че „[пост]индустриалното” всъщност отразява „само“ 
едно от главните измерения на „[пост]модерното”, а именно технологичното. 
Точно както Третата вълна по Алвин Тофлър, в най-същественото си 
съдържание, също така отразява „само“ едно от главните измерения на 
постмодерното общество — информационното измерение. Според много 
уместното и вече цитирано разсъждение на Величка Милина е правилно да се 
пише комуникационното измерение, защото „комуникационно“ е наистина по-
точно от „информационно“, когато се говори за съвременното общество на 
Третата вълна. 
 Домодерното, модерното и постмодерното общество ще бъдат 
обсъждани най-вече по отношение на Сигурността (т.е. по отношение на 
нейната същност и съдържание, на нейната взаимозависимост и 
взаимообвързаност със Свободата и Демокрацията, на нейната 
трансформация, а така също и на нейното управление). Естествено, ще бъдат 
отчетени и важни елементи от ролята на държавата и нейните стратегически 

 
CCCL Sapere aude (лат.) — осмели се (стреми се, дерзай) да знаеш (да бъдеш мъдър, да бъдеш умен); латинска 
сентенция, съдържаща се в „Писма“ (Epistulae, публикувани в два тома, 20 и 14 г. пр.Хр..) на римския поет и мислител 
Квинт Хораций Флак (Quintus Horatius Flaccus, 65—8 г. пр.Хр.). Един от най-значимите мислители на всички времена, 
германският философ Имануел Кант (Immanuel Kant, 1724—1804) пише в своята статия „Отговор на въпроса Що е 
Просвещение?“ („Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, 1784): „Sapere aude! Имай смелост да си служиш със 
собствения си разсъдък! - ето това е девизът на Просвещението.“ („Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“) (превод на Димитър Денков). Забележителният френски философ и 
писател Мишел дьо Монтен (Michel de Montaigne, 1533—1592) използва тази сентенция в произведението си „Опити“ 
(„The Essays“, 1580). 
CCCLI Андре Конт-Спонвил (André Comte-Sponville, 1952) — съвременен френски философ. Цитатът е от неговата книга 
„Духът на атеизма. Въведение в духовността без Бог”. Срв. Конт-Спонвил, Андре. Духът на атеизма. Въведение в 
духовността без Бог. С.: Колибри, 2008, с. 50 (превод Росица Ташева). 



приоритети, от политическата култураCCCLII и политическата комуникацияCCCLIII 
на обществото.  
 И така, еволюцията на обществото ще бъде разглеждана като  
преминаваща през следните етапи: 

✓ Архаично предобщество; 
✓ Домодерно общество; 
✓ Модерно общество; 
✓ Постмодерно общество. 

 Както обикновено досега в моите изследвания, за определянето, 
структурирането и анализа на тези етапи на развитие и трансформация на 
обществото ще използвам Принципа на пестеливостта, известен като 
„Бръснач на Окам”CCCLIV и наречен на името на английския философ схоластик 
и францискански монахCCCLV от XIV век Уилям от ОкамCCCLVI. Принципът на 
пестеливостта гласи: „Не умножавай същностите повече от необходимото” (лат. 
Pluralitas non est ponenda sine necessitate), т.е. за да е добра една теория, 
трябва от нея да се премахнат ненужните детайли. Казано другояче: 
„Способността да се обясни много с малко е само един от критериите, по които 
съдим за адекватността на теориите”108. 
 
 АРХАИЧНОТО ПРЕДОБЩЕСТВО 
 Всъщност, архаичното предобщество именно затова е назовано тук 
условно „пред-общество“, защото при него общество все още няма, освен в 
зачатък, т.е. като прото-обществоCCCLVII, а структурата му може да се определи 
като кланCCCLVIII, ордаCCCLIX , племеCCCLX, сбор от няколко рода със слабо 
изразени социални и функционални разслоения, водачът е преди всичко пръв 
сред равни, а типът отношения, т.е. структурирането, обвързаностите и 

 
CCCLII Политическа култура — част от общата култура на обществото, включваща исторически опит, памет за социалните 
и политическите събития, политически ценности, ориентации и навици, непосредствено влияещи на политическото 
поведение. 
CCCLIII Политическа комуникация — процес на предаване на политическа информация, включително аргументи за 
вземане на политически решения, както и взетите политически решения, благодарение на който политическата 
информация циркулира от една част от политическата система към друга и от една част на обществото към друга и 
между политическата и социалната система, т.е. по вертикала (власт—народ) и по хоризонтала (отделните прослойки). 
CCCLIV Бръснач на Окам — Ockham's razor или Occam's razor, в зависимост от това дали името на Окам се изписва на 
латински или английски. 
CCCLV Францискански орден или орден на миноритите (лат. Ordo Fratrum Minorum; минорити — орден на „по-малки братя“ 
на Христос) — католически монашески орден, основан през 1208 г. от Св. Франциск от Асизи (Св. Францинск Асизки) 
(лат. Sanctus Franciscus Assisiensis, 1181—1226). Основателят на ордена на миноритите е проповедник и поет, светец 
— покровител на Италия и на животните. Монасите францисканци проповядват сред народа бедност, смирение и 
аскетизъм (крайно въздържание, отказ от жизнените блага и удоволствия, „умъртвяване на плътта“ за постигане на 
нравствено съвършенство в общуването с Бога).  
CCCLVI Уилям от Окам (William of Ockham, ок. 1288—1347) — английски философ, схоластик и францискански монах. 
CCCLVII Прото- (гр. πρῶτος — първи) — първа съставна част на сложни думи със значение първоначален, първичен. 
CCCLVIII Клан (келтски clann — деца, поколение) — група от хора, обединени от родство и наследственост (род), с 
патриархално устройство, най-често свързани с общ родоначалник, който може да е митичен. Келтските народи са 
ирландци, шотландци, уелсци и др. 
CCCLIX Орда — от татарски език — номадско племе, част от номадски народ; от др. тюрк. ordu — резиденция на хан, 
дворец, място, откъдето се управлява общността, т.е. военно-административна организация при тюркските и 
монголските народи. Оттук произлиза названието на големите феодални държавни образувания на номадските 
племена — Орди. Както ще видим, при американския учен в областта на психологията, антропологията, религията и 
културата Ричли Крейпо (Richley Crapo, 1943), или поне според превода на книгата му български, ордата е сравнително 
малка група ловци-събирачи. 
CCCLX Племе — обществено обединение на родове или хора, свързани помежду си от общ произход (често извеждан от 
митовете) и/или общ език, обща култура и общо самосъзнание. Характерно за племето е, че в него социалните връзки 
са много по-силни, традиционни и устойчиви. Начело стоят родовите старейшини, военните вождове религиозните 
водачи (шамани, жреци). 



комуникациите в отношенията между хората са тип „Община“CCCLXI 
(„Commune”CCCLXII). 
 Сред главните условия едно племе от ловци събирачи да започне да се 
превръща в общество и да може да положи началото на изграждане на някакви 
социални и управленски структури, които да наподобяват първоначална 
държавност са следните: 

▪ Уседналост 
 Много е трудно да се създава каквато и да било държавност, ако не се 
обвърже тя с някаква територия, на която да се придаде елемент на сакралност 
и самоидентификация с племето. Уседналостта е възможна с развитието на 
земеделието и скотовъдството, т.е. с т.нар. неолитна революция, при която 
вместо да се върви след плячката или добива на растителна храна, те могат да 
се отглеждат там, където племето се е установило. 

▪ Свръхпроизводство 
 Ако племето, образно казано, изяжда всичко, което добива, то не може да 
отделя време, внимание, енергия и ресурси за други дейности освен 
оцеляването. Свръхпроизводството, т.е. производството на повече от 
необходимото за удовлетворяване на ежедневните хранителни нужди, 
създаването на излишъци от храна, довежда до нарастване на броя на хората 
в племето и заедно с това позволява на племето да може да се посвети и на 
други свои потребности, освен на преките физиологични нужди, а също така и 
да задели хора, които да се занимават с различни, често творчески дейности 
(ако по-рано всички хора са произвеждали заедно толкова, колкото е нужно за 
оцеляване, то при свръхпроизводството по-малко хора могат да произвеждат 
толкова, колкото е нужно на племето):  

• някой да прави гърнета и съдинки — раждат се занаятите; 

• някой да общува със свръхсилите и божествата — появяват се 
шаманитеCCCLXIII; 

• някой да води племето в бой и да го организира при защита от 
врагове — създава се не просто позицията, не само длъжността, а 
институцията „вожд“, мирно- и/или военновременен; 

• част от излишъка може да се размени за нещо с други племена — 
зараждат се протоформи на пазарните отношения. 

 С други думи, не само усложненото общуване с външната среда 
усложнява вътрешната организация и структура на клана или племето, но и с 
усложняването на вътрешната му организация и структура, кланът или племето 
започва все по-сложно да общува с външната среда и да я променя, да я 
приспособява към собствените си потребности и цели. 

▪ Религиозност 

 
CCCLXI Община — когато е на групова (например семейна, родова), а не на организационна (например община Перник) 
основа, това е съвкупност от хора, имащи родствена, племенна, културна, етническа или религиозна връзка; общината 
(традиционната) е древна форма на социална организация. 
CCCLXII Commune (англ.) — общувам тясно; комуна, община, задружно живеене на съвместни, колективни начала. 
CCCLXIII Шаман (от санскритски шраман, śramaṇa) — според религиозните вярвания e човек, който има способността да 
вижда и преминава в отвъдното, заради което е смятан за посредник между световете, водач на душите към „другия 
свят“. Шаманът е народен лечител и магьосник, жрец и мъдрец, поет, пазител на древни, природни методи за 
придобиване и поддържане на добро здраве и благоденствие както за самия него, така и за членовете на общността, 
към която принадлежи. Смята се за избраник, който е причастен към сферата на свещеното, недостъпна за останалите, 
притежава друга интензивност на религиозните си преживявани и е способен да изпада в състояние на транс. 
Транс (фр. transir — вцепеняване, от лат. transire — да преминеш отвъд границите на нещо) — изменение на 
психическото съзнание и състояние на организма, при което човек изпада в унес и в безсъзнателно психическо 
функциониране. Санскри́т (saṃskṛtā vāc — изтънчен език, обработен, съвършен) — древен литературен език на Индия 
със сложна граматика. 



 Дори в най-примитивен вид (свързана с тотемиCCCLXIV и табутаCCCLXV), 
религиозността създава общи ценности, обща идентичност, обща нормативна 
рамка, обща вътрешна потребност от съ-преживяване и съпричастност. Тя е 
тази, която придава сакрален характер на традиции, ритуали, предания, образи 
и действия, която надгражда над семействеността, над заедността на 
потеклото („kinship“CCCLXVI заедността); тя е ценностната кръв, която тече по 
социалните жили на племето и го прави общност, съзряваща да се превърне в 
общество.  
 Самата дума „религия“, както сочат някои автори,  произлиза от 
латинските глаголи „relegere“ — „събирам“109 или „religare“ — „свързвам“, т.е. 
„религията е свързващото… [тя] свързва хората чрез общата връзка с Бог“110. 
Според Клифърд ГиърцCCCLXVII: „Религията е (1) система от символи, които 
действат, за да (2) установят силни, проникновени и продължителни 
настроения и мотивации у [хората] чрез (3) формулиране на понятия за всеобщ 
ред на съществуващото и (4) обличайки тези понятия с такава аураCCCLXVIII на 
достоверност, че (5) настроенията и мотивациите изглеждат уникално 
реалистични“111. 
 За Ричли Крейпо: „Религията учи хората, че те имат място в света и 
връзка с него. Посредством идеологията на религията и нейните ритуали 
хората придобиват чувство за идентичност и усещане, че животът е смислен… 
Религията дава ръководни линии и ценности за това как е редно да се води 
човешкият живот. С това тя мотивира хората да следват обичаите на своето 
общество, дори и да не виждат как на практика действията им биха могли да го 
облагодетелстват… Социалните правила, необходими за поддържане на реда, 
могат да бъдат подкрепени със заплаха от свръхестествено наказание при 
нарушаването им или свръхестествена награда при спазването им… В 
ситуации, при които разногласието би причинило разкол, религията може да 
предостави средства за постигане на консенсус без силни емоции… Ритуалите 
на религията позволяват емоционално освобождаване от стреса, който в 
противен случай би могъл да доведе до социално рушително поведение… 
Хората невинаги имат такъв контрол върху живота си и обстоятелствата, от 
какъвто се нуждаят, за да се чувстват сигурни. Когато е така, изпълнението на 
ритуали за контрол чрез свръхестествени средства може да намали 
изтощителната тревога… При ситуации на страх религията може да бъде 
източник на сила, за да се изправи човек срещу страховете си и да ги 
преодолее… Чувството за вина може да бъде преодоляно чрез покаяние и 
жертвоприношение, на срама може да се противодейства чрез демонстрация 

 
CCCLXIV Тотем — животно и по-рядко растение, предмет или явление, за които се смята, че имат магическа сила, че са 
родоначалници на племето и са въздигнати в култ от определена социална група или индивид. Вярва се, че  
покровителстват обожаващите ги. Названието „totem“ (знак, герб, издигнато в култ животно) идва от езика на 
северноамериканското племе оджибва и обикновено се отнася до животното (растението, природния феномен и пр.), в 
което даден клан въплъщава вярванията си и на което отдава специална почит. В науката под тотем се разбира клас (а 
не индивид) от обекти или явления в природа, на които племето оказва специално поклонение и отдава дълбока почит. 
Култът (лат. cultus) е система от религиозни практики, насочени към почитането на бог, божество или свещено място; 
той може да обхваща различни церемонии и ритуали като молитви, жертвоприношения, процесии, изграждане на 
паметници. 
CCCLXV Табу — строга забрана за извършването на някакво действие, основана на вяра, че такова действие или е 
свещено, или носещо проклятие със заплаха от свръхестествено наказание. В преносен смисъл табуто означава 
забрана, чието нарушаване се разглежда като заплаха за общността и се смята за нещо крайно неприемливо и 
морално осъдително. Терминът е взет от религиозно-обредните традиции в Полинезия (др. гр. πολύς — много и νῆσος 
— остров) — група от над 1000 острова в централната и южната част на Тихия океан. 
CCCLXVI Kinship (англ.) — роднинство, родство, сродство, (семейни) връзки, (често) произход, потекло, плът и кръв, 
състояние на свързаност или връзка с кръв или брак. 
CCCLXVII Клифърд Гиърц (Clifford Geertz, 1926—2006) — американски антрополог и социолог. 
CCCLXVIII Аура (гр. αὔρα, лат. aura — полъх, ветрец, повей) — олицетворение на душата, сияние, символ на избраност, 
особеност, възвишеност, благоговение; енергийно поле около човека. 



на набожност, възстановяваща репутацията… При загуба религията може да 
утеши опечалените… Една важна функция на религиозната вяра е да даде на 
хората отговор на важни въпроси, за които те нямат научен или окончателен 
отговор: защо съществувам? Какво ще стане с мен след като умра?“112.  
 Андре Конт-Спонвил дава следната дефиниция за религия: „Наричам 
„религия" всяка организирана съвкупност от вярвания и ритуали, свързани със 
свещени, свръхестествени или трансцендентниCCCLXIX неща (това е широкият 
смисъл на думата), и по-специално с един или повече богове (това е по-тесният 
смисъл), вярвания и ритуали, които обединяват в една и съща морална или 
духовна общност онези, които ги припознават и практикуват“113. 
 Джаред ДаймъндCCCLXX предлага такова определение: „Религията е 
съчетание от характеристики, отделящи една обществена човешка група, 
споделяща тези характеристики, от други групи, които не споделят същите 
характеристики в идентична форма. Така споделяните характеристики винаги 
включват най-малко една, а понякога и всичките три, от следните: 
свръхестествени обяснения, уталожване на породените от неконтролируеми 
опасности тревоги посредством ритуали и даването на утеха за търпените от 
живота несгоди и предстоящата смърт. С изключение на най-ранните, ре-
лигиите биват впоследствие кооптираниCCCLXXI с цел да подкрепят стандартна 
организация, политическо послушание, търпимост към непознатите 
привърженици на собствената религия и оправдание за воденето на война 
срещу подкрепящите други религии групи"114. 
 Макар израстваща от митологията и надрастваща я философски и 
социално, въпреки това религията продължава, макар и на ново, вече социумно 
и социетално ниво да осъществява основните функции на митологията, които 
според Джоузеф КамбълCCCLXXII са следните:  

1. МистическаCCCLXXIII —- „да породи у индивида чувство на 
признателно, утвърдително благоговение пред чудовищната загадка 
на живота“;  

2. КосмологическаCCCLXXIV — „да представя картина на космоса, картина 
на заобикалящата ни вселена, която да предизвика и подхранва това 
благоговение. Нея именно можем да наречем космологичната 
функция на митологията“;  

3. Социологическа — „да утвърждава и поддържа определена 
социологическа система: общ за всички набор от правила за 

 
CCCLXIX Трансцедентен (лат. transcendens — излизащ извън пределите, превъзходящ, престъпващ отвъд ограниченията) 
— философски термин, характеризиращ това, което е принципно недостъпно за познанието, основано на опита, което 
излиза извън обсега и пределите на чувствата и сетивата, извън живяното и изучавано от човека битие. 
Трансцендентно е нещо висше, над-реално — явление, понятие или идея, които нямат видима форма или материални 
граници, нито видимо проявление в окръжаващия ни свят, а са продукт на нашия разум и затова съществуват само в 
нашето съзнание (например идеята за Бог). 
CCCLXX Джаред Даймънд (Jared Mason Diamond, 1937) — американски еволюционен биолог, физиолог и биогеограф. 
CCCLXXI Кооптирам (англ. co-opt — избирам за член, поглъщам, асимилирам) — привличам, присъединявам, включвам 
като равпоправен. 
CCCLXXII Джоузеф Камбъл (Joseph Campbell, 1904—1987) — американски учен, изследовател на древните общества и 
митологията, писател.  
CCCLXXIII Мистика (гр. μυστικός — скрит, таен) — вяра в съществуването на свръхестествени сили, с които по тайнствен 
начин е свързан и способен да общува човекът; сакрална религиозна практика, имаща за цел преживяване на 
непосредственото единение на човек с Бога или с духове и други нематериални същества и същности. 
CCCLXXIV Космология (рус. Космология, нем  Kosmologie по др.гр. κόσμος — свят, вселена, ред, порядък и λόγος — слово) 
— теорията за едромащабната структура и история на Вселената, по-специално за нейния произход и еволюция; 
учение за устройството на света като цяло; дял от астрологията, който разглежда общите свойства и еволюцията на 
вселената. Астрология (гр. αστρολογία от στρον — звезда, светило и –λογία — слово за, наука) — традиционно 
схващане, че разположението на небесните тела (най-вече планетите от Слънчевата система) е свързано със 
случващото се в човешкия свят, индивидуално и колективно. 



поведение, повели и забрани, на които конкретната социална единица 
се осланя за съществуването си“;  

4. Психологическа — „да преведе индивида през различите етапи на 
неговия живот, от раждането, през зрелостта и старостта, та чак до 
смъртта“115. 

▪ Колективна памет 
 Представлява осъзнаването на общия произход (от някой пръв човек, 
или от някое животно), скрепено с общи митове („религиозни разкази, които 
описват произхода на нещата“116), общи митични герои прадеди, общи 
преодолявания на несгоди и общи победи. Това е, което в съзнателен, над-
битиен, над-ежедневен план събира хората в нещо повече от племе през 
общуване и община в общност и общество; придава им съзнанието за 
историчност, за неслучайност и предназначеност към по-висши мисии и цели от 
простото биологическо оцеляване и социобиологическо съществуване — а 
именно социалното развитие. 
 Племето трябва да намери първо себе си във времето, за да може да 
намери себе си в пространството, защото само по себе си то не е общност, 
то е най-много предчувствие за общност. Групи хора, дори на (относително) 
големи територии и многобройни като количество, са изчезнали, защото не са 
родили качество, защото не са схванали себе си като времева 
протяжностCCCLXXV.  
 Животните имат инстинктивно схващане за пространството, стараят се 
да го увеличат и са готови на жестоки битки, за да не им бъде отнето. В това 
донякъде те приличат на „стадата“ от примитивни и пред-обществени хора, 
фокусирани и фиксирани единствено върху пространството, макар че 
животните живеят пространствено чисто инстинктивно и единствено 
биологически, а първите, ранните хора са правили това както биологически 
(почти инстинктивно), така и социобиологически (на границата на социалното и 
биологическото) и дори с наченки на социално отношение към пространството, 
т.е. осъзнаващи себе си като човешка, а не животинска, стадна общност. 
Постепенно хората започват да се отнасят към пространството много повече 
социално и все повече социализиращо, но за да стане това, те трябва към 
„пространственото“ осмисляне на битието си да добавят „времевото“ такова, а 
най-решителната крачка за това е появата на колективната памет. Тя е тази, 
която от стадото прави социум. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
В редица изследвания се прави следната класификация на еволюцията 

(хронологията) на обществата, съответно: 

• Band (англ. — група, банда, чета, връзка), превеждано у нас като Орда или 
Община; 

• Tribe (англ. — племе, род, коляно),  превеждано у нас като Племе; 

• Chiefdom (англ. — вождество, главатарство), превеждано у нас като Вождизъм 
или Вождество; 

• State (англ. — държава, щат), превеждано у нас като Държава. 
 Така например, в много стойностната и многообхватна книга на Ричли Крейпо 
„Културна антропология“117 се прави следното разделение на общностите от ловци 
събирачи: Орда, Племе, Вождизъм, Държава:  

▪ Ордата е малка група (най-често 50—100 души, но понякога могат да бъдат и 
повече) от ловци събирачи, „основана на родство, с разделение на труда само 
по възраст и пол, общи ресурси, временно водачество, притежание на вещи, 

 
CCCLXXV Протяжност — разпростиране, дължина, размер, разстояние, размах, разполагане в пространството. 



ограничено от номадския живот и идеали, отразяващи тези черти […] [като 
правило] всички индивиди са роднини или по произход, или по сватовство. 
Родството е основната институция на това общество […].  Тъй като повечето 
политически проблеми засягат цялата локална група, обикновено тя е носител 
на законната власт. Когато възникне политически проблем, цялата община 
обсъжда въпроса на нещо като общоселско събрание, така че всеки да получи 
пълна възможност да изкаже мнение. Консенсусът, който се е породил от този 
обмен на мнения, е еквивалентът на закона при ордите“118. 

▪ Племето е общество (общност) „с прости технологии на производство на 
храна, с локален характер и достатъчно малко, за да няма нужда от органи на 
властта, участниците, в което посвещават цялото си време на управлението 
[…]. Юридическата власт принадлежи на семействата от локалната група и на 
доброволни асоциации или братства, чиито членове са избрани измежду 
членовете поне на някои семейства от общността […]. Доброволни асоциации 
често играят роля за военната защита на локалната общност и за поддържане 
на реда в самата общност.“ Племето излиза на историческата сцена, когато 
„ловното и събирателното стопанство отстъпва мястото на одомашняването на 
растения и животни […]. Докато местните групи в ордите може да бъдат 
съставени от едно или повече (до около 12) семейства, които са слабо 
свързани по брачна линия, племенната община може да се състои от 20 
уседнали семейства. Често тези семейства са групирани в известен брой 
родове или кланове, т. е. групи, свързани помежду си с общо потекло […]. В 
племената проблемите, засягащи повече от едно семейство, може да бъдат 
решавани от множество неродствени сдружения. Те включват сдружения, 
основани на възрастов критерий, военни и религиозни сдружения, тайни 
сдружения и други групи, които набират членовете си от всички части на 
общността. Такива сдружения, които не са свързани нито по родство, нито по 
местоживеене, се организират, за да извършват някоя основна дейност, която 
не може да бъде осъществявана така ефективно от родовата организация в 
племената. Тези дейности може да бъдат политически, икономически или 
религиозни по характер като отбраната на общността, контрол над членовете 
на общността по време на групови начинания, ръководене на търговията или 
извършване на лечителски обреди или други религиозни ритуали. Във всички 
случаи обединяването на членовете в името на обща цел е коренът на една 
зараждаща се система — макар в началото тя да е по-елементарна и 
децентрализирана — на светско управление в рамките на племето […]. Както и 
в ордите, племенното водачество е харизматично. То се постига благодарение 
на личната способност на някой човек да убеди другите, че е в техен собствен 
интерес да следват неговото или нейното ръководство. Ето защо водачеството 
е въпрос на умение, а не на власт по силата на унаследен статус. Изобщо пле-
менното общество е егалитарноCCCLXXVI подобно на обществото на ордата в 
този смисъл, че всеки член на племето има повече или по-малко еднаква 
възможност да придобива жизненонеобходими блага и да спечели уважението 
на другите в качеството си на водач […]. Племенното общество продължава да 
прилага взаимното поделяне на благата както по родствена линия, така и 
между родствените групи. Но разделението на труда в сферата на 
производството е по-специализирано, отколкото в ордите […]. Освен това 
редом с разделението на труда по полов или възрастов признак племенните 
общности включват сред жителите си индивиди и групи, които се 
специализират в икономически дейности, различни от хранопроизводството. 
Тези специалисти може да бъдат освободени от работата по осигуряване на 
прехраната, за да се посветят на други занимания, тъй като племенните 
общини вече контролират по-сигурно годишните си хранителни запаси; 
отколкото хората от ордите“119. 

▪ Вождизмът е обществен (общностен) строй, „обединяващ множество села под 
юридическия контрол на едно управление, което признава правото на 
семействата да упражняват известна автономна юридическа власт […]. Това 

 
CCCLXXVI Егалитарност (фр. égalitarisme, от égalité — равенство, от égal — равен) — равенство, равни социални позиции и 
възможности на хората. 



управление не притежава монопола върху властта, който е характерен за по-
сложните общества, но има пълномощия да използва сила по въпроси, които 
засягат общото благо […]. При властта на вожда всекидневните функции на 
управляващите органи като отбраната на обществото, поддържането на реда в 
локалните общини, провеждането на съдебни дейности или привличането на 
работна ръка за разнообразни обществени работи са възможни, защото тези 
органи притежават и правото на данъчно облагане […]. При властта на вожда 
няма истински обществени класи, но този строй не е и егалитарен, тъй като 
при него роднинските групи са подредени в обществена йерархия, при която 
някои семейства имат по-голямо обществено влияние и по-голям престиж от 
други […]. Този строй обикновено е теократичноCCCLXXVII общество, при което 
вождовете имат както религиозна, така и светска власт. Дори някои от висшите 
политически служители могат да се смятат до такава степен обкръжени от 
религиозна аура, че самите им личности са свещени. Длъжността на вожда е в 
повечето случаи наследствена […]. В някои случаи общината като цяло може 
да има известно право на глас при избора на новия вожд от групата на 
възможните наследници“120. 

▪ Държава е „политическа единица, при която централизирано правителство 
монополизира правото да упражнява законна сила и да контролира работите 
на местните общини. Тя има право да налага данъци, да въвежда закони и да 
изпраща хората на работа и на война“121. 

 В своето великолепно изследване „Светът преди вчера. Какво можем да научим от 
традиционните общества“, Джаред Даймънд използва класификацията на ранните 
човешки общества, дадена от Елман СървисCCCLXXVIII,122, който разделя тези общества 
според броя на населението, политическата централизация и социалното разслоение на 
четири вида: Община, Племе, Вождество, Държава.  

▪ Община — най-малкият и най-прост вид общност, която „се състои само от няколко 
десетки човека, много от тях принадлежащи към едно или няколко разширени 
семейства (т.е.  съпруг и съпруга на зряла възраст, децата им, част от родителите 
им, братята и сестрите им и братовчедите им). Повечето номадскиCCCLXXIX ловци 
събирачи и някои градинари са живели по традиция в такива малки общини при 
ниска гъстота на населението. Членовете на общината са достатъчно малко на 
брой, та всеки да познава добре всички останали, груповите решения могат да се 
вземат след всеобщи обсъждания и липсва както всякакво формално политическо 
ръководство, така и силна стопанска специализация“. 

▪ Племе — следващият, по-голям и по-сложен вид общество и представлява „група 
от няколкостотин човека. Племето е все още достатъчно малко, което позволява 
всеки да познава лично всички останали членове и да няма непознати […]. 
Общество, състоящо се от няколкостотин члена означава съществуването на 
десетки семейства, често разделени по роднинска линия на така наречените 
кланове, които допускат брачни съюзи с членове на други кланове. По-голямото 
население на племето в сравнение с общината изисква наличието на повече 
храна за изхранването на повече хора върху една малка площ, така че племената 
обикновено са или земеделски, или скотовъдски, или съчетание от двете, макар че 
се срещат, в особено продуктивна среда, и някои племена от ловци събирачи […]. 
В други отношения племената запазват приликата си с големите общини — най-
вече по отношение на относителната егалитарност, слабата стопанска 
специализираност, слабото политическо ръководство, липсата на бюрократи и 
съвместното вземане на решения“. 

▪ Вождество — общество (общност) от по-многобройни, включително хиляди 

 
CCCLXXVII Теокрация (др. гр. θεός — Бог и κράτος — управлявам) — форма на управление, при която религиозната и 
държавната власт са обединени. В буквален превод от гръцки теокрация означава „управление на Бога“. В най-честата 
употреба на термина теокрацията е система, при която държавната йерархия съвпада с тази на господстващата 
религия. Управление, при което религиозните дейци имат решаващо влияние върху политиката или властта се намира 
в ръцете на религиозни дейци и институции. Система на управление, при което важните обществени дела се решават 
според религиозните догми и норми. 
CCCLXXVIII Елман Сървис (Elman Rogers Service, 1915—1996) — американски антрополог и културолог. 
CCCLXXIX Номади (или чергари) — племена и други етнически групи, които не водят уседнал живот, а се придвижват от 
едно място на друго, обикновено в рамките на някакъв определен регион; типично номадско поведение е скитането за 
прехрана на ловците събирачи. Форми на номадския начин на живот се срещат и днес у някои етнически групи в 
слаборазвитите страни, особено в Предна Азия и Северна Африка. 



поданици, а това, заедно със зараждащата се стопанска специализация налагат 
необходимостта от рядко променима уседналост, както и „нуждата за по-висока 
производителност на храни и способността да се създават хранителни излишъци 
за изхранването на онези, които не произвеждат храна — вожда, роднините му и 
бюрократите. Тъкмо по тази причина вождествата строят установени на едно 
място по-големи или по-малки села със съответната складова база и поначало са 
хранопроизводителни (земеделски и скотовъдски) общества […]. Вождествата са 
изправени пред два нови проблема, които са чужди на общините и племената. 
Първо, необходимо е членовете на вождеството да се разпознават при среща като 
такива, макар и непознати, да не смятат другия за нарушител на границите и да не 
налитат на бой. По тази причина вождествата развиват споделяна от всички 
идеология и политически и верски идентитет, често произтичащи от 
предполагаемия божествен произход на вожда. Второ, вече е налице всепризнат 
ръководител — вождът, — който взема решенията, притежава общопризната 
властност и държи монопола върху правото да използва при необходимост сила 
против членовете на собственото си общество, с което гарантира, че непознатите 
в рамките на въпросното вождество няма да се бият един с друг. Вождът се 
подпомага от неспециализирани многофункционални официални служители 
(протобюрократи), които събират налозите, разрешават споровете и извършват и 
други административни задачи, макар — за разлика от държавата — да няма все 
още отделни събирачи на данъци, съдии и проверяващи хигиената в заведенията 
[…]. Освен тези политически и стопански новости, които липсват в практиката на 
общините и племената, вождествата въвеждат и институционализират като 
социална иновация и неравенството“. 

▪ Държава — обществена организираност, породена от вождеството „след около 
3400 г. пр.Хр.“ посредством завоевания или принудителни сливания, довели до по-
многобройно население, често пъти от различен етнически произход, 
специализирани сфери и пластове на бюрокрацията, постоянна армии, много по-
голяма стопанска специализация, урбанизация и други промени123. 

 Аналогична систематизация на развитието на обществата и с привеждане на 
сходни характеристики на отделните форми (Band, Tribe, Chiefdom, State), използва и 
Едуард УилсънCCCLXXX в забележителното си изследване „За природата на човека“.124 
 Би могло да се каже, че за архаичното предобщество в най-голяма степен са 
типични първите два вида ранни конгломерации от хора: Община (Band) и Племе (Tribe).  
 С нарастването на човешките общности и с усложняването на тяхната структура и 
вътрешните и външните комуникации, вече можем да се пренесем в следващия тип 
общество от нашата класификация — Домодерното, за което далеч повече са характерни 
другите два вида общности (общества): Вождество (Chiefdom) и Държава (State). 

 
 ДОМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО 
 Домодерното общество е първото истински социално общество, първото 
общество дори и в днешния смисъл на тази дума. На него човечеството дължи 
това, че е тръгнало по пътя, който да му позволи разгръщането на самата 
същност на индивида, на човека. Да, така е. Хората са извървели дълъг, много 
дълъг исторически път. Те са направили огромни, дори — защо да не се каже и 
така — колосални грешки. Някои от тези грешки биха могли да се окажат и 
фатални, но все пак на човечеството му се е разминало. Обаче в главното, в 
същественото, в истинското именно домодерното общество е открило 
фундаментални закони на съвместното, общностното съществуване, които са 
спомогнали за превръщането на човека не просто в жител на тази планета 
(като един от всички животински видове, та макар и най-умният в 
интелектуално отношение, най-изобретателният по отношение на 
технологиите, най-ловкият — трудно е да се напише тази дума, но тя е вярна — 

 
CCCLXXX Едуард Уилсън (Edward Wilson, 1929) — американски биолог, изследовател, автор, водещ авторитет в 
мирмакологията (науката за мравките). 



като хищник, и най-адаптивният от гледна точка на оцеляването), а в неин 
истински стопанин — пълновластен и непобедим. 
 В настоящата глава ще се опитам да обобщя няколкото основни 
характеристики на домодерното, модерното и постмодерното общество, като 
ще следвам общ модел на тяхната систематизация. 
 Тези основни характеристики за домодерното общество са следните: 

▪ В домодерното общество типът отношения, т.е. 
структурирането,обвързаностите и комуникациите в отношенията 
между хората са тип „Общност“ („Community”CCCLXXXI). 

▪ Домодерното общество е „функциониращо с налагане на 
принуждения” общество, т.е. то е общество на принуждаването, с 
други думи — наказващо, санкциониращо общество. В него основна 
роля играе (т.е. преобладава) твърдата сила (hard power) и то 
осъществява своите цели и поддържа стабилността си чрез 
принудата (принуждението). 

▪ В домодерното общество държавата е високо над хората 
(обикновените хора) и те нямат достъп и влияние върху нея. Тя за тях 
е Идеал, много повече е абстракция, отколкото нещо конкретно, което 
те могат да моделират според своите предпочитания и да опишат 
според своите представи. 

▪ При домодерното общество имаме фиксация (фокусиране) предимно 
върху общото, т.е. върху преследването на стратегии, от които 
печелят всички.  

Стратегия, от която печелят всички, е такава стратегия, при която се 
инвестира в държавния (общия) интерес, а с нейното реализиране се създават 
условия да спечелят всички отделни хора, независимо от различията помежду 
им (икономически, социални, културни, етнически и др.). Например при силна 
армияCCCLXXXII всички са защитени от външно нападение; при силна полиция на 
всички се гарантира ефективно опазван обществен ред и т.н.; при надеждно 
обезпечавана екология всички живеят в здравословна околна среда.  

▪ Водещ приоритет по отношение на сигурността за домодерното 
общество е предимно сигурността на държавата. Сигурността е като 
абсолют — поставена на пиедестала като абсолютна величина, а 
свободата се възприема главно и основно като съставляваща на 
сигурността и като нейна подчинена функция. 

▪ Сигурността в домодерното общество е преди всичко сигурност като 
благо с минимална съставляваща на сигурността като услуга. 

 Нека най-напред да поясня, че в общия случай като обществен продукт, 
произвеждан от държавата (която, както вече бе казано е най-вече сложен 
механизъм за производство на сигурност), сигурността С има две 
съставляващи: 

Сб — сигурността като благо, което се произвежда за всички в някаква 
степен и в някакъв приемлив минимум; 
Су — сигурността като услуга, за която действа пазарният принцип, 
че всеки получава само толкова, колкото може да си купи (за колкото 
може да заплати). 

 Затова в общия случай за сигурността трябва да се запише: С = Сб + Су. 

 
CCCLXXXI Community (англ.) — община, общност, хора, които живеят заедно, общественост. 
CCCLXXXII Когато говорим тук за армия, полиция и други институции на обществото, ще имаме предвид не конкретни 
организационни структури, а институциите Армия, Полиция и др. като стратегически опори на Държавата на 
сигурността (вж. в предходната глава).   



 В домодерното общество държавата е основен, почти монополен 
производител на сигурност, което означава, че съставляващата Сб достига 
максимална стойност Сбmax, а съставляващата Су — минимална стойност Суmin.  
 Затова може да се запише: С = Сбmax + Суmin.  

▪ Политическата култура в домодерното общество — в духа на 
изследванията на Гейбриъл АлмъндCCCLXXXIII и Сидни ВербаCCCLXXXIV — 
е патриархалнаCCCLXXXV, т.е. държавата (в случая нейните 
управляващи, властта) е като мъдрият и имащ решаващата дума 
баща в задружното патриархално семейство, а хората (обикновените 
хора) са послушните чада, които имат пълно доверие на бащата, че 
може да взема мъдрите решения и му се подчиняват безпрекословно 
— както заради страх от наказание, така и от вкоренено в съзнанието 
им уважение към неговата роля и правота. 

 В своята знаменита книга „Гражданската култура“, Гейбриъл Алмънд и 
Сидни Верба използват понятието „политическа култура“ само в значението му 
на „психологическа ориентация към социалните обекти“. Те го отнасят „до 
специфично политически ориентации — нагласи към политическата система и 
различните нейни части и нагласите към ролята на личността в системата […]. 
[Политическата култура] е съвкупност от ориентации към особен комплекс от 
обществени обекти и процеси“. При това те малко едностранно тълкуват в 
анализа си и понятието „ориентация“, като то, според тях включва: 
„(1) „познавателна ориентация", т.е. познаването на политическата система и 
свързаните с нея убеждения, нейните роли и задълженията на тези роли, 
капацитетите и приносите й; (2) „афективнаCCCLXXXVI ориентация", или чувствата 
към политическата система, нейните роли, привърженици и дейност и 
(3) „оценъчна ориентация", съжденията и мненията за политическите обекти, 
които типично включват комбинацията на стойностните норми и критерии с 
информация и чувства“. На базата на тези „понятийни“ предпоставки, Алмънд и 
Верба определят патриархалната политическа култура като култура на 
общество, в което „няма специализирани политически роли: водачеството, 
първенството, шаманството са неясно разграничени политико-икономико-
религиозни роли, а за членовете на тези общества политическите ориентации 
към тези роли са неделими от техните религиозни и социални нагласи“. И 
допълват това свое разбиране така: „Относително чиста патриархална 
ориентация откриваме най-често в по-простите традиционни системи, където 
политическата специализация е минимална. Патриархалната ориентация в 
повечето диференцирани политически системи има най-вероятно емоционален 
и нормативен, но не и познавателен характер“125. 

 
CCCLXXXIII Гейбриъл Алмънд (Gabriel Almond, 1911—2002) — американски политолог, специалист в областта на 
теоретическата и сравнителната политология 
CCCLXXXIVСидни Верба (Sidney Verba, 1932) — американски политолог, специалист в областта на теоретическата и 
сравнителната политология. 
CCCLXXXV Патриархален (гр. πατήρ — баща, отец и αρχης — първенец, вожд) — верен на старите традиции, чужд на 
новата култура, остарял, старинен, древен, традиционен, включително също морален, благороден, добродетелен, 
високонравствен, прост, естествен. 
CCCLXXXVI Афект (лат. affectus — душевно вълнение, страст, от ad — при и  facio — правя, върша) — (псих.) силна 
душевна възбуда, бурна емоционална реакция; (мед.) силна възбуда, която се характеризира с дълбоко помрачаване 
на съзнанието. Афектът е настроение (както във вътрешно изражение, така и във външно възприятие), степен на 
изразяване на емоциите; емоционален процес, характеризиращ се с кратковременност, интензивност и ясно изразени 
физиологически проявления; кратковременно емоционално състояние, обикновено породено от травмиращи 
преживявания; изключително силно, внезапно настъпващо, но бурно протичащо, краткотрайно чувство, емоционален 
взрив.  
 
 



▪ В домодерното общество политическата комуникация тече предимно 
отгоре—надолу, т.е. от държавата (управляващите, властта) към 
хората (обикновените хора); държавата взема решенията, а хората ги 
изпълняват. 

▪ В домодерното общество човек е имал един „пакет“ (набор, 
„портфолио“CCCLXXXVII) от ценности, който му е бил наложен от 
обществото (общността, общината, рода, семейството). Домодерното 
общество в този смисъл е едноценностно общество (т.е. има един 
набор от ценности, а не една-единствена ценност). 

▪ В домодерното общество човек е имал една социална роляCCCLXXXVIII и 
тя му е била налагана от общността, към която той е принадлежал. 
Домодерното общество е едноролево, моноролево, „налагащо 
единствен избор” общество — общество на единствения избор. 

 Човек с раждането си получавал предписания за определена роля — 
земеделец, скотовъдец, шивач, ковач, свещеник, учител, войник, шаман или 
др., а също така и ограничения, които го принуждават да я изпълнява в 
удовлетворителна за общността степен, така че да не нарушава нейната 
социална структура и функционирането ѝ. Впрочем, това е било така дори в 
семейните отношения, като на младия човек (син, дъщеря) му налагат (бащата, 
семейството) за кого да се ожени или омъжи. 
 В домодерното общество (може и да) няма абсолютни забрани за това 
индивидът да смени ценностите и ролята си, но цената да направи това, т.е. 
цената на транзакцията за него е непосилна или изключително висока, а 
санкцията в този случай е много тежка – тя е морална, но и не само морална. 
Ето защо като правило индивидът следва наложените му ценности и роля и 
така си спестява сериозни конфликти и огромен преразход на енергия и се 
предпазва от тежки санкции и наказания. При това невинаги водеща е 
физическата и материалната принуда (когато индивидът трябва да се 
съобразява с наказанието поради страх от последиците и болезнеността на 
това наказание), даже нещо повече — като правило съществуващите традиции, 
силната сплотеност и кохезията (солидарността) имат значима роля при 
„принуждаването“ на индивида да остава в рамките на предписаните му 
ценности и отредената му роля. 
 
 МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО 
 Модерното общество е обществото, белязало със своето величие и 
уникалност практически всички забележителни, изключителни достижения на 
човека и човечеството в изграждането на мощни, мащабни и спиращи дъха 
държави и империи; в създаването на технологии и производства, които с 
непрестанно нарастващи темпове са променяли както битието, така и 
съзнанието на народите; в разкриването на научните тайни и в големите 
интелектуални пробиви; в разбирането на индивида за своята същност и 
развитие не само като Божие творение, но и като творение на самия себе си. 

 
CCCLXXXVII Портфолио (ит. portfolio — портфейл, папка за документи) — събрани образци от документи, фотографии, 
предмети, търговски марки, стоки и др. даващи представа за предлаганите услуги от съответна организация или 
специалист; набор от способности, качества, предимства, аргументи, акции, цели.  
CCCLXXXVIII Социална роля — характеристика на социалната позиция на индивида, изразяваща се в набора от модели на 
поведение, активност в обществото и отстоявани принципи и съгласуваща се поне частично със социалните очаквания 
на индивида и по отношение на индивида, както и с предписанията, които различните общности, в които индивидът 
участва и обществото като цяло отправят към него и изискват той да се съобразява в значителна степен с тях, за да 
бъде неговото поведение предсказуемо в рамките на допустимото и търпимото, без да възникват сериозни конфликти, 
които трябва да бъдат регулирани, нерядко с принуда или като краен резултат индивидът да бъде отхвърлен от 
общността или обществото. 



Може би да се окаже, че като общество, като материална и духовна 
организираност на социума именно модерното общество е върхът на нашата 
цивилизация. Мисля така, защото дори да не бъде в крайна сметка Върхът, 
модерното общество е Връх със смайваща висота и височина именно като 
общество, като стремеж към общност.  
 Говоря за модерното общество като за възможен и вероятен връх като 
общност и общество, защото линията на развитие е такава, че предвещава 
подобен сценарий. Наистина: 

— през архаичното предобщество човешките същества излизат от 
биологичната си същност и се стремят да станат индивиди, 
индивидуалности — т.е. човешките същества стават устремени 
към общност индивиди; 

— през домодерното общество индивидът се стреми към общност, 
към общество със статична (стабилна, абсорбиращаCCCLXXXIX и 
омекотяваща несигурностите и динамичните въздействия) 
организация и вертикална (постепенно вертикализираща се) 
структура, т.е. сборът от индивиди става статично 
организирано и вертикално структурирано общество; 

— през модерното общество обществото се развива именно като 
общество, като самооптимизиращ се и все по-динамично 
организиран и усложняващ се не само вертикално, но вече и 
хоризонтално социум, като така се превръща във все по-
интегрирана и все по-структурирана система, т.е. статично 
организираното и вертикално структурирано общество става 
динамично организирано и вертикално-хоризонтално 
структурирано общество; 

— а както предстои да видим през постмодерното общество 
започва да протича обратен процес в обществото — на 
де(з)организация и на деструктуризация, обществото започва да се 
„разплита“, да се разхлабват връзките между прослойките, 
индивидите постепенно се атомизират, т.е. динамично 
организираното и вертикално—хоризонтално структурирано 
общество става свръхдинамично организирано и 
преимуществено хоризонтално структурирано общество, в 
което на практика обществото отслабва, губи способности да 
се интегрира и консолидира, а индивидите излизат от 
дълговековната си роля на áктори, актьори, агенти с 
общностна отговорност, на общностни съставляващи, на 
общностни елементи и започват да придобиват изключително 
индивидуални, индивидни, индивидуалистични статуси на все по-
слабо интегрирани и все по-силно атомизирани свободно 
сърфиращиCCCXC между роли и ценности, брауново движещи се и 
донякъде дезориентирано блуждаещи частици. При реализиране 
на подобен достатъчно възможен сценарий на развитие, става 
разбираемо защо като общество именно модерното общество 
може да се окаже Връх, Върхът на човечеството. 

 
CCCLXXXIX Абсорбирам (напр. англ. absorb — гълтам, поглъщам, поемам) — притежавам свойството да поглъщам, 
всмуквам, попивам, поглъщам, впивам, усвоявам, поемам. 
CCCXC Сърфиране (англ. surfing — пълзгане по повърхността) — воден спорт, при който с дъска-плъзгач сърфборд човек 
се спуска (пързаля) по склона на вълната; използва се за търсене, ровене, придвижване по интернет пространството. 



 Нека сега премина към основните характеристики на модерното 
общество, които са, както следва: 

▪ В модерното общество типът отношения, т.е. структурирането, 
обвързаностите и комуникациите в отношенията между хората са тип 
„Общество“ („Society”CCCXCI). 

▪ Модерното общество е „функциониращо с комбиниране на налагане 
на принуждения и даване на възнаграждения” общество, т.е. то е 
едновременно общество на принуждаването и общество на 
възнаграждаването, едновременно наказващо, санкциониращо 
общество и поощряващо, стимулиращо общество. В него основна 
роля играе комбинирането на твърдата сила (hard power) и меката 
сила (soft power) и то осъществява своите цели и поддържа 
стабилността си чрез съвместяване на принудата (принуждението) и 
наградата (възнаграждението). Джоузеф Най нарича не съвсем точно 
оптималния микс (продуктивния баланс) между твърдата сила (hard 
power) и меката сила (soft power) - интелигентната сила (smart 
power). Казвам „не съвсем точно“, защото това е не толкова и не 
винаги интелигентната сила, а по-скоро е ефективната сила (effective 
power). Нещо повече, когато между двете й съставляващи 
преобладава твърдата сила, едва ли изобщо е подходящо тя да бъде 
наречена интелигентната (smart) сила в истинския смисъл на тази 
дума… 

▪ В модерното общество държавата макар и да стои над хората 
(обикновените хора) и да има власт над тях, тя непрекъснато е 
свързана с тях, те не са анонимни и безгласни бурмички, а 
контактуват и общуват с нея, влизат в диалог с нея, оказват влияние 
върху нейното функциониране, върху нейните решения, т.е. между 
държавата и хората има постоянно взаимодействие, като в края на 
краищата решаващата дума е на държавата. Ето защо за хората 
държавата вече не е само абстракция, чието съществуване те са 
принудени да търпят и чиято воля за тях е израз на някаква висша, а 
нерядко и сляпа сила, за тях държавата е ИдеологияCCCXCII — 
съчетание на абстрактна обективна (идеална) воля и конкретна 
субективна (идейна) организация (конструкция, структура). Това е 
воля, на която те трябва да се подчиняват и организация, на която 
могат да влияят или поне да й съобщават вижданията и интересите 
си… 

▪ При модерното общество имаме смесена фиксация (фокусиране) — 
съвместяване, микс на фиксацията върху общото и върху 
индивидуалното, т.е. върху едновременното (паралелно) преследване 
на стратегии, от които печелят всички и на стратегии, от които може 
да спечели всеки. 

 Стратегия, от която може да спечели всеки, е такава стратегия, при 
която се създават условия всеки да отстои своя интерес така, както той го 
разбира; в този случай се отчита, че отделният човек не се интересува само от 

 
CCCXCI Society (англ.) — общество, общественост; общувам. 
CCCXCII Идеоло́гия (гр. ιδεολογία, от ιδεα — праобраз, първообраз, идея и λογος — слово, разум, учение) — система от 
възгледи и идеи, изразяваща интересите на определени общества, социални класи и групи, партии. Идеологията 
обединява символно натоварени възгледи и ценности, които дават обяснение и оценка за света и обществото и които 
целят да мотивират определен тип обществени действия и да ги направляват. Идеологията е система от абстрактни 
идеи, приложени към реално общество и обществени дейности, поради която причина се използва основно в 
политиката. 



макрокартината, от макроусилията от типа на „пречупване на гръбнака на 
престъпността“, „създаване на модерна система за здравеопазване“, 
„изграждане на съвременен модел за образование“. Отделният човек иска да 
види как се реализират неговите цели, как са защитени неговите интереси, 
например: 

o по отношение на престъпността него едва ли го убеждава напълно 
в нещо „пречупеният гръбнак на престъпността“, той много повече 
се вълнува може ли да е спокоен за своите деца (че няма да бъдат 
пребити вечер на улицата); за себе си (че няма да бъде измамен от 
безнаказани мошеници); за имуществото си (че няма да бъде 
ограбено с взлом); или 

o по отношение на здравеопазването него едва ли го утешава 
напълно „модерната система“ с една или няколко здравни каси, той 
много повече се вълнува дали ще може да бъде лекуван и излекуван 
така, както здравето му го изисква. Веднъж преди време писах в 
анализ до президента Георги ПървановCCCXCIII, че ако в България 
болният няма пари, позиции, познати лекари, деца, готови да се 
грижат за него, или добри приятели, просто ляга и умира; или 

o по отношение на образованието него едва ли го успокоява напълно 
„съвременният образователен модел“ в унисонCCCXCIV с Болонския 
процесCCCXCV ако е разбита цялата вътрешна система за единни 
стандарти и контрол на образователния продукт и много университети 
са се превърнали в черни кутии — на входа парите на студентите, на 
изхода дипломите, а вътре какво има и има ли наистина качествено 
образование, академичен дух, кодекс за професионално отношение 
към преподаването, това никой не го следи и за никого не е важно (в 
един „университет“ при множество хабилитираниCCCXCVI, по-скоро 
нахабилитирани преподаватели и съответно голям брой доценти и 
професори, тук-там се забелязват отделни студенти и то очевидно 
неговорещи български език, а на въпроса ми как ги обучават, мой 
колега отговори така: „Образователният процес е на английски език, 
само че преподавателите не го говорят, а студентите не го разбират“).  

 С други думи, отделният човек вече не се интересува само от 
макрорезултатите и макропараметрите, от това колко големи (на теория или на 
практика) са произведените пициCCCXCVII (в обществения ред, здравеопазването, 

 
CCCXCIII Георги Първанов (1957) — президент на България (2002—2011). По време на първия му мандат (2002—2006) бях 
негов секретар по националната сигурност. Това беше за мен период на много надежди в началото и още повече 
разочарования, особено през последните 3 години – време на пропилени възможности от държавния глава да направи 
поне нещо полезно за страната и нейната национална сигурност, време на тежки поражения именно в сферата на 
националната сигурност. Първият мандат очерта тенденцията, реализирала се по време на втория мандат (когато аз 
вече се бях махнал от президентството) за агония на политùка, заемащ най-висшия пост в държавата, но постепенно 
превърнал се във фигурант, от когото не зависи нищо и в пасивен, слабо заинтересован от проблемите на страната 
наблюдател на вредните процеси, разяждащи обществото и държавата. 
CCCXCIV Унисон (итал. unisono, от лат. unus — един и sonus — звук) — единодействие, единомислие, дружност, 
еднаквост, едновременност, в съгласие. 
CCCXCV Болонски процес (от италианския град Болоня, Bologna) — инициатива за сближаване и хармонизиране на 
системите за висше образование в Европа, възникнала в края на 90-те години на миналия век. Основна цел е 
създаването на Общоевропейска зона на висшето образование до 2010 г., което предполага въвеждане на лесно 
разбираеми и сравними образователни степени (бакалавър, магистър и доктор); въвеждане на системата на учебните 
кредити като мерни единици на студентската заетост; въвеждане на европейски измерения за качество; отстраняване 
на съществуващите препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в европейската зона. 
хармония (др. гр. ἁρμονία) — съгласуваност, съразмерност между частите на цялото; съгласие, разбирателство, 
единомислие. Хармонизация — привеждане в хармония, в съответствие, в съгласие. 
CCCXCVI Хабилитация (habilitation, от лат. habilis — способен, годен) — процедура, която следва след присъждане на 
първа научна докторска степен, която се състои основно от защита на докторска дисертация..  
CCCXCVII Говоря тук за пици, защото по едно време един финансов министър, с чието име на искам да опетнявам 
страниците на тази книга (толкова брутален и безсърдечен беше), говореше за бюджета на страната като за постна 



образованието), а иска да има достатъчен шанс да получи своя дял от тях, своя 
дял от пицата „обществен ред“, своя дял от пицата „здравеопазване“, своя дял 
от пицата „образование“. 
▪ Водещ приоритет по отношение на сигурността за модерното общество е 

едновременното обезпечаване на сигурността на държавата и 
сигурността на обществото и индивидите. В него сигурността вече не е 
абсолют — смъкната е от пиедестала на абсолютната величина и е само 
относителна величина, защото се конкурира равноправно и 
взаимообвързано със свободата. Сигурността и свободата са само 
относителни величини. Стремежът е да се обезпечи някакъв нормален, 
работещ (ако не оптимален), баланс на сигурност и свобода. 

▪ Сигурността в модерното общество е едновременно сигурност като благо 
и като услуга: С = Сб + Су. 

▪ Политическата култура в модерното общество е поданическаCCCXCVIII, т.е. 
държавата (нейните управляващи, властта) се е нагърбила с главните 
функции по организиране и управление на обществото, а хората 
(обикновените хора) са нейни лоялни поданици, които от една страна 
разчитат на държавата да работи ефективно с мисъл за обществото и 
неговото оцеляване, развитие и просперитет, но от друга страна 
непрекъснато са загрижени за това как държавата функционира и се 
опитват да бъдат неин съпричастен коректив, който все пак знае мястото 
и ролята си. 

 Връщайки се към изследването на Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба, ще 
отбележа, че те характеризират така поданическата политическа култура: 
„Поданикът има съзнание за специализирана правителствена власт. Той е 
емоционално ориентиран и вероятно се гордее с нея, но може и да не я 
харесва; съответно той я оценява като законна или незаконна. Все пак тук 
отношението към системата е на най-общо равнище и се насочва към 
изходната, административна или низходяща страна на политическата система; 
по същество това е една пасивна връзка, макар и да съществува, както ще 
покажем по-нататък, някаква ограничена форма на лична компетентност, 
присъща на самата поданическа култура“126. 
 Ние много често през последните две десетилетия противопоставяхме 
поданик (като етикет на нещо ако не лошо, то поне изостанало, пасивно, 
апатично, подтичващо покорно след властта) и гражданин (като символ на 
нещо напредничаво, активно, ангажирано, постоянно притискащо властта). 
Всъщност, макар наистина гражданската култура, т.е. културата на политически 
активните граждани да е много по-пряко свързана с оптимизирането на 
демократичността и ефективността на обществото, поданическата култура е 
тази, която в доста голяма степен направи Запада (Европа и САЩ) толкова 
успешни общества и им позволи през втората половина на XX век такъв 
колосален икономически и социален ръст, който тогава (помня го много добре) 
просто шокираше младите хора от моето поколение. Ние не можехме да си 
обясним защо нашата система трябва да издига такива непристъпни Берлински 
стени, да ни забранява да мислим онова, което искаме да мислим, да вярваме 
в онова, в което искаме да вярваме, да четем онова, което искаме да четем и 

 
пица (въпреки че самият той като житейска стратегия изобщо не се отказваше от блажното и най-напред питаше за 
него, особено ако беше за сметка на обикновените данъкоплатци). 
CCCXCVIII Поданик — човек, който административно е обвързан с определена държава, принадлежи към нея и се 
подчинява на законите й; избирател, данъкоплатец; гражданин, но в смисъла на пасивен в политически смисъл човек, 
за разлика от активния политически гражданин, деен участник в гражданското общество. 



да пеем онова, което искаме да пеем, да пътуваме там, където искаме да 
отидем. А ето, оттатък Берлинските стени, такива забрани няма и вероятно 
това е пряко свързано с жизнения стандарт, със свободите, с правата на 
хората. Да, ние виждахме (а ако не го виждахме, социалистическата власт и 
пропаганда ни го набиваха в очите), че и там има негативни страни и хора 
неудачници, но за нас това не бе част от логиката на онова общество, а личен 
провал на съответния човек, защото не е проявил характер, воля, сила, 
смелост, а се е отпуснал и е отпуснал ръце, т.е. че това не е правило, а 
изключение, а ние, естествено, ако бъдем там, ще сме сред правилото, а не 
сред изключението… 
 Трябва да се посочи аналогично, че и при нас поданическата култура 
(макар и силно деформирана от политическата принуда) бе в основата на 
много от постиженията на социализма. На тази макар и заквасена със 
социализъм култура, колкото и странно да е това, донякъде се крепи и 
постсоциалистическото ни полу- или псевдопазарно общество. Например, 
голяма част от българите (и не само от пенсионерите) като получат заплатите 
или пенсиите си най-напред се разплащат за ток, вода и парно, като правят 
това по инерция, останала им от уважителното и лоялно отношение към 
държавата, макар че сега именно поради безотговорността на държавата тези 
услуги им се доставят на много висока цена и с доста ниско качество от частни 
компании, които облагат по този начин с данък „слаба държавност“ 
обикновените хора у нас, като аномален, перверзенCCCXCIX знак на благодарност 
за тяхната поданическа култура... 
▪ В модерното общество политическата комуникация тече в двете посоки: 

отгоре—надолу и отдолу—нагоре, т.е. от държавата (управляващите, 
властта) към хората (обикновените хора) и от хората към държавата. 
Държавата взема решения на базата на (отчитайки) волята на 
обществото, но след като е взела тези решения, хората ги изпълняват. 

▪ В модерното общество човек е имал един „пакет“ (набор, „портфолио“) 
от ценности, който той си е бил избирал сам, но обществото е държало 
той да следва този „пакет“ (набор, „портфолио“) от ценности. Модерното 
общество е едноценностно общество (има един набор от ценности, а не 
една-единствена ценност). 

▪ В модерното общество човек е имал една социална роля, но си я е 
избирал сам. Модерното общество е едноролево, моноролево, 
„позволяващо единствен избор” общество, то е общество на единствения 
избор. 

 Човек избирал какъв да бъде — земеделец, скотовъдец, шивач, ковач, 
свещеник, учител, войник, шаман или др. (разбира се, в модерната версия на 
тези професии), но веднъж направил този избор, практически е невъзможно 
или поне много трудно е да го промениш, трябва да вървиш с него цял живот. 
Нещо като преди време (при социализма) в България — завършваш българска 
филология, защото като ученик си писал стихове и после цял живот си учител 
по български език и това е единствената ти (право)способност и квалификация, 
която общество признава, оценява, толерира и дава възможност да 
упражняваш. Впрочем, това отново е било така дори в семейните отношения — 
младият човек (юноша или девойка) избира за кого да се ожени или омъжи, но 

 
CCCXCIX Перверзия (от лат. perversio — извращение) — болезнено отклонение от нормата в сферата на инстинктивния и 
интимния живот; типове човешко поведение, които се възприемат за сериозно отклонение, от това, което се смята за 
нормално поведение. 



след това е практически задължен да живее с избраницата (избраника) до края 
на живота си или най-малкото обществото не толерира отказ от този избор 
(например — то лепи санкциониращи „девиантното“ поведениеCD етикети — 
мъжът е задължително „развратник”, жената е неизбежно „парясница”CDI). 
 В модерното общество няма абсолютни забрани за това индивидът да 
смени ценностите и ролите си, но цената да направи това, т.е. цената на 
транзакцията за него е сериозна и висока, а санкцията в този случай е тежка — 
тя е морална, но и не само морална. Затова като правило индивидът следва 
избраните от него ценности и роля и така си спестява конфликти и преразход 
на енергия и се предпазва от санкции и наказания, но вече не е толкова 
еднозначно привързан към съответните ценности и роля, нерядко действа 
(„играе“) на ръба на тяхното съблюдаване, позволява си понякога да пресича 
чертата, да остава за определени периоди отвъд, оттатък тази черта. Но дори 
оказвайки се в предела на частично нови ценности и нова роля, той предпочита 
да следва поведенчески образци, съгласно които е „като че ли“ със старите 
ценности и старата роля, т.е. изпраща послания към общността или 
обществото, че той общо-взето си е същият, промяната е донякъде формална, 
затова би могло да му се спестят санкциите и наказанията или поне да не са в 
пълния им размер. По този начин и общността (обществото) съхранява своята 
убеденост, че няма пряка заплаха за традициите, сплотеността и кохезията, а 
само частично и без риск за общността (обществото) индивидът е разширил 
обхвата на предписаните му ценности и отредената му роля. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Още нещо в допълнение към казаното за домодерното и модерното общество. 
 Фердинанд ТьонисCDII прокарва разделителна линия между Gemeinschaft (нем. 
„общност”) и Gesellschaft (нем. „общество”). Той разглежда два фундаментални типа 
отношения: „общностните“, развиващи се в „общността“ (нем. gemeine — общо, 
естествено разделяно от другите) и „обществените“, развиващи се в „обществото“ (нем. 
gesellen — съединявам, съчленявам) 127,128.  

o 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”. 

o 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”129,130.   

 Аналогично, Виктор ТърнърCDIII различава два главни модела на човешките 
взаимоотношения („редуващи се и съседни“131) Communitas (лат. „общност“) и Societas 
(лат. “общество“). 

o Coттunitas е белязана от хомогенност, равенство, липса на разделение по статус, 
анонимност, много слаба структурираност и диференцираност, често индивидите 
са равнопоставени, т.е. това е обществото „като неструктурирана или зачатъчно 
структурирана … общност или дори комуна от равни индивиди, които заедно се 

 
CD Девиантно поведение (лат. deviatio — отклонение) — поведение, отклоняващо се от общоприетите, най-
разпространени и установили се норми в общността (обществото). Подобно поведение като правило предизвиква 
налагането на определени формални или неформални санкции, наказания или ограничения на съответния човек, 
нерядко той бива изолиран от общността (обществото). 
CDI Парясница (парясник) — напусната жена (напуснат мъж); лека или зле поддържана, разведена, изоставена семейна 
жена. От парясвам — изоставям, напускам съпруга (съпруг). 
CDII Фердинанд Тьонис (Ferdinand Tönnies, 1855—1936) — германски социолог. 
CDIII Виктор Търнър (Victor Turner, 1920—1983) — британски културен антрополог. 



подчиняват на общата власт на ритуално старшите“. 
o Societas се характеризира от своята хетерогенност, неравенство, разделение по 

статус, номенклатурна система, сложно структурирана и диференцирана, често 
силно йерархична, т.е. това е обществото „като структурирана, диференцирана и 
често йерархизирана система от политически, правни, икономически позиции с 
много видове оценки, разделящи хората по признаците „повече“ и „по-малко“132,133. 

 На пръв поглед като че ли Тьонис и Търнър акцентират върху едно и също, но 
както подчертава Зигмунт БауманCDIV: „За разлика от Тьонис, Търнър няма предвид 
историческа последователност и изключване във времето на двете форми, а тяхното 
едновременно съществуване, взаимодействие и редуване, при това регулярно и вечно… 
Според него общността се появява открито и редовно дори в плътно структурирано 
общество, когато индивидът или групата преминават, или са премествани от едно място в 
социалната структура на друго… Търнър понякога изразява по различен начин 
противопоставянето като „структура против анти-структура": състоянието на comтunitas е 
разпускане, или отхвърляне, или временно прекъсване на структуралните учреждения, 
които поддържат „в нормални времена" живота на societas“134 Но нека да дадем думата и 
на самия Търнър: „За индивидите и групите социалният живот е вид диалектичен процес, 
включващ последователно преживяване на високо и ниско, communitas и структура, 
хомогенност и диференциация, равенство и неравенство. Преминаването от по-нисък към 
по-висок статус е през чистилището на пълната липса на статус. При този процес 
опозициите се определят една друга и са взаимно необходими. Освен това, тъй като всяко 
конкретно племенно общество е съставено от многобройни личности, групи и категории, 
всяка от които има свой собствен цикъл на развитие, в даден момент съ-съществуват 
много фиксирани позиции и множество преходи между позиции. С други думи, в опита на 
всеки индивидуален живот се редуват структура и communitas, състояния и преходи… Тук 
е налице диалектика, защото непосредствеността на communitas дава път за 
опосредствеността на структурата; така в ритуалите на прехода хората се освобождават 
от структурата и влизат в communitas само за да се върнат в структурата, презаредени с 
енергия от преживяването на communitas. Несъмнено е, че никое общество не 
функционира адекватно без тази диалектика. Преувеличаването на структурата може 
лесно да доведе до патологични изяви на communitas извън и против „закона". 
Преувеличаването на communitas в някои религиозни или политически движения с 
нивелиращ характер може бързо да бъде последвано от деспотизъм, прекомерна 
бюрократизация или други видове структурно закостеняване […]. Хората не могат да се 
ограничат с communitas, ако трябва адекватно да посрещнат материалните си и 
организационни нужди. Максимализирането на communitas предизвиква максимализиране 
на структурата, която на свой ред създава революционен стремеж за обновена 
communitas. Историята на всяко голямо общество предоставя доказателства на 
политическо ниво за това осцилиранеCDV“135.  
 Както много точно го е казал Дейвид КларкCDVI: „Вместо да мислим за societas and 
communitas като различни състояния на обществото, по-добре е, ако те бъдат мислени 
като два социални процеса, т.е. социализация и социалност“,136. 

 
 ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО 
 Постмодерното общество едва-едва настъпва, ние навлизаме в него и 
все още не познаваме неговите дълбоки води, не знаем къде са бродовете му. 
То е радикално различно по своето системно-функционално измерение 
общество и крие много неизвестни, подводни камъни и изпитания, пред които 
ние досега не сме се изправяли и нямаме опит, даже нямаме дори представа 
как трябва да действаме и как да се държим, за да не загубим себе си, нашата 
човешка и социална същност, а защо не и нашата цивилизационна 
идентичност. 

 
CDIV Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman, 1925) — полски социолог. 
CDV Осцилиране (лат. oscillatio — колебание, люлеене) — колебание, трептене, движение, периодично изменение във 
времето или пространството (т.е. антропогеографията). 
CDVI Дейвид Кларк (David B. Clarke, 1964) — английски учен в областта на изследването на човешкото общество и 
географията на човека. 



 Но най-напред, следвайки стриктно модела на описание на домодерното 
и модерното общества, нека да систематизираме следните основни 
характеристики на постмодерното общество. 

▪ В постмодерното общество, както ще видим, хората се атомизират и 
все по-малко се чувстват части от реални общности. Те по-скоро се 
присъединяват към виртуални общности, които са такива от една 
страна като технология на свързването — социални мрежи, а от друга 
— като бързотечност, условност, по-слаба трайност и съпричастност 
на обвързването, лесно харесване и после нехаресване (т.е. unlike-
ванеCDVII), лесно сприятеляване и разприятеляване (т.е. unfriend-
ванеCDVIII). В този смисъл тази виртуална общност би могла да се 
нарече и въображаема. 

 Бенедикт АндерсънCDIX дава следното определение за нация: „Нацията е 
въобразена политическа общност — въобразена и като наследствено 
ограничена, и като суверенна“, като той нарича нацията „въобразена“, „защото, 
макар членовете дори и на най-малката нация никога да не познават повечето 
от своите съ-членове, да не се срещат с тях или дори да не чуват за тях, във 
всеки един е жива представата за тяхната общностност”137. 
 В постмодерното общество отделният човек се присъединява към и може 
после да се разприсъедини от някоя виртуална общност (една или повече). В 
тази виртуална, въображаема общност хората се познават по-скоро виртуално, 
те си въобразяват дори, че се познават, но всъщност познават някаква част от 
образа на всеки друг, при това към тази реална част (все по-малка и по-малка) 
от истинския образ са добавени и части (все повече и повече) от съчинени, 
измислени, въображаеми образи на всеки един от другите индивиди. Духовната 
връзка е много по-слаба, сродството на мисли и чувства е по-повърхностно, по-
лесно се влиза в общността и по-лесно се излиза, по-малка е лоялността и 
съпричастността към нея…  
 Индивидите в постмодерното общество се свързват най-вече виртуално, 
технологично, това тяхно социално взаимодействие е твърде освободено от 
старата същност на общуването като общуване със създаване на (чувство за) 
общност, като споделяне — същност, която по-скоро бе общОване (но тъй като 
този неологизъм не е благозвучен за ухото, може би да го заменим с 
общоствуване и дори по-скоро с обществуване или със съ-общуване, което 
лично на мен най-много ми допада, или със съобщванеCDX) — когато се 
създаваше общност, нещо общо, нещо пряко, непосредствено, свръзващо и 
сближаващо, а общуващите бяха част от обща атмосфера, обща рамка, обща 
среда и обща кауза. Днешното общуване е предимно индиректно, 
опосредствано, неангажиращо и дистанцирано: 

 
CDVII Like (англ.) — харесвам, харесва ми се, обичам; съответно  unlike — не харесвам, не ми харесва. В социалните 
мрежи ако дадено мнение се хареса на някого, той може да използва опцията „like“, а ако не му хареса — опцията 
„unlike”, т.е. казано на жаргон — unlike-ва (ънлайква) го. 
CDVIIICDVIII Friend (англ.) — приятел, приятелка, като глагол се използва когато човек се сприятелява – to make Friends 
with; противоположното значение и действие се изразява с помощна на unfriend. В социалните мрежи човек се 
сприятелява някого и му става приятел, като използва опцията „friend“, а ако не иска повече да е приятел с него, 
използва опцията „unfriend“, т.е. казано на жаргон - unfriend-ва (ънфрендва) го. 
CDIX Бенедикт Андерсън (Benedict Anderson, 1936) — ирландски учен в областта на международните отношения и 
азиатските изследвания. 
CDX За непривикналия слух подобни, както и следващите в тази глава неологизми могат на „първо чуване“ да звучат 
необичайно и даже дразнещо, но в науката конструирането на неологизми е традиционен похват — нека да припомня 
само реФолюция — от реформи и революция или глокално от глобално и локално. Понеже все още нито един от тези 
неологизми не се е утвърдил, включително и в моето съзнание и разбиране, аз привеждам и ще привеждам и нататък 
по няколко варианта, за да се даде възможност някой от тях да бъде избран, като същевременно продължавам да се 
надявам да получа (или да намеря) и по-удачни предложения. 



 - то не е наистина общОване (съ-общуване, съобщване, общоствуване, 
обществуване) — да сме съ-чувстваща, съ-вълнуваща се и съ-мислеща 
общност, обединена малко или повече устойчиво чрез мрежа от привързаности, 
приятелства и принадлежности, а е все повече общуване - да пообщуваме 
временно, повърхностно, за това-онова и докато не ни омръзне;  
 - то не е съпреживяване, а е непродължително пресичане на две 
емоционални линии, два потока от емоции; 
 - то не е изграждане на по-голяма, синергетична, синергийна сфера от 
норми, смисли, амбиции и възприятия „Ние“, а е две паралелно съществуващи 
и краткотрайно допрели се, мимолетноCDXI докоснали се по-малки, независими, 
несвързани и ненуждаещи се твърде много една от друга сфери от някакви си 
свои и единствено лично необходими норми, смисли, амбиции и възприятия;  
 - и накрая, то не е споделяне, т.е. създаване на общ и съвместно ползван 
информационен масив (ресурс), в който е важна ценността на споделяната 
информация, нейната обща и съвместна полезност, а e комуникация – при 
която се обменя, разменя се информация и главното в тази информация е 
нейната цена и нейната полза за всеки от комуникиращите.   
 Ето това е истината за днешното време – хората не споделят, а 
комуникират. С други думи - те не са дълговременна общност, те не правят 
дълговременно нещата общо, а общуват краткосрочно – „общуват“, в смисъла 
на „комуникират“CDXII. И понеже точно тези разсъждения и констатации според 
мен са изключително важно, ще си позволя още веднъж да сумирам 
различията и да подведа чертата под различията между споделяне и 
комуникиране, т.е. между общОване (съ-общуване, съобщване, 
общоствуване, обществуване) и общуване: 

—  При взаимодействието като споделяне (общОване, съ-общуване, 
съобщване, общоствуване, обществуване), хората са реална 
общност; те са рационални, автентични, предсказуеми, верни на себе 
си, играещи себе си; те взаимодействат и обменят идеи и мисли, 
преживявания и намерения, които като правило ги вълнуват 
постоянно или поне от известно време и са по същество.  

—  При взаимодействието като комуникиране (общуване), хората са 
виртуална общност; те са ирационални (или емоционални), 
ситуативни, непредсказуеми, конюнктурни и избрали определена 
роля; те взаимодействат и обменят идеи и мисли, преживявания и 
намерения, които като правило са хрумвания или импровизации и са 
ad hoc.  

—  При взаимодействието като споделяне (общОване, съ-общуване, 
съобщване, общоствуване, обществуване), основно е съдържанието 
на обменяната информация.  

— При взаимодействието като комуникиране (общуване), основна е 
технологията, по и чрез която се придвижва информацията.  

 Както пише Скот Лаш, отношението, общуването между хората по-рано е 
било преди всичко социална връзка (bond)CDXIII; а сега вместо него има 
комуникация и връзката е по-скоро [пространствена] свръзка (link)CDXIV.”138  
 В нашата координатна понятийна система, споделянето (общОване, съ-
общуване, съобщване, общоствуване, обществуване) се осъществява главно 

 
CDXI Мимолетен — който минава бързо, краткотраен, бегъл, бърз, повърхностен, незапомнящ се. 
CDXII Общуване на английски се превежда и като communication — комуникация; communicate — общувам, комуникирам. 
CDXIII Bond (англ., мн. ч. bonds) — връзка, спойка, свръзка, обвързване (в социален смисъл). 
CDXIV  Link (англ., мн.ч. links) — връзка, свръзка, скачване, съединение (и в комуникационен смисъл). 



чрез bonds, а комуникирането (общуването) – чрез links. Поради тази 
причина посмодерното общество е комуникиращо/общуващо общество, то е 
общество на комуникирането/общуването, т.е. Communication society, Society of 
communication.  
 За да се запази логическата терминологична последователност 
(съответно за архаичното предобщество, домодерното общество и 
модерното общество): Commune, Community, Society, постмодерното 
общество може да бъде характеризирано (назовано) чрез използването на 
неологизмите „Communiciety“ или „Communicaety“ (произнасят се 
комюнисайъти или комюнисейъти). 
 На български език за характеризиране (назоваване) на постмодерното 
общество чрез запазване на логическата терминологична 
последователност (отново съответно за архаичното предобщество, 
домодерното общество и модерното общество): Община, Общност, 
Общество, както и за да се запази играта на думи „общуващо общество“ и 
„общество на общуването“ може да се използват неологизмите  
„Общуванество“, „Общувателство“ или по-краткото „ОбщУВство“. 
 И така, за постмодерното общество ще определим типът отношения, т.е. 
структурирането, обвързаностите и комуникациите в отношенията между 
хората, чрез предложените току-що съответни неологизми. Ето защо тези 
отношения могат да се охарактеризират (назоват) като отношения от типа 
„Communiciety“ („Communicaety“) на английски език;  съответно на български 
език: „Общуванество“ („Общувателство“, „ОбщУВство“): 

Commune → Community → Society → „Communiciety“ (или 
„Communicaety“); 
 или 

Община → Общност → Общество → „Общуванество“ 
(„Общувателство“, „ОбщУВство“). 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Пояснение. Никлас ЛуманCDXV разглежда комуникацията като нещо повече от 
предаване на информация. Трябва да има култура на разпознаване на това, което 
обектите обменят при своето взаимодействие. Ако няма такава култура, то никакво 
предаване на нещо (знаци, символи, думи, жестове) не би могло да се нарече 
комуникация. Комуникацията е механизъм на настройка, на сработване при общуването — 
на схващания, на сетива, на отношения. Този механизъм съединява субектите и създава 
между тях общност, общо понятийно поле за това, което те изпращат и получават при 
своето общуване. Затова комуникацията е синергетично понятие — тя произвежда 
смисъл, който е повече от отделните значения на споделяната от субектите информация. 
В резултат на обмена възниква разбиране — не само на това, което е обменено, а и 
между обменящите субекти, поражда се адекватност в техните реакции и възприятия — 
именно надеждна, устойчива, възпроизводима съгласуваност на познаващото и 
познаваното и то независимо дали комуникацията е еднократен акт или серия от отделни 
взаимодействия или пък е един непрекъснат  процес на  общуване.139 
 Както пише Едуард Уилсън: „Комуникацията не е нито сигналът сам по себе си, 
нито отговорът; тя е връзката между двете… [дори да има и сигнал, и отговор,] това все 
още няма да е комуникация, ако вероятността за отговор не се е променила в сравнение с 
това, което тя щеше да бъде в отсъствието на сигнал“.140 
 По-нататък ще видим, че Никлас Луман въобще смята, че социалните системи 
като цяло се състоят не от хора, а от комуникации. В този смисъл всяко едно общество е 
комуникационно, комуникиращо общество, но комуникацията в постмодерното общество 
променя своя смисъл (вж. разсъжденията в края на тази глава за рефлектността и 
рефлексивността) и точно в този си нов вид от една от характеристиките на 

 
CDXV Никлас Луман (Niklas Luhmann, 1927—1998) — виден германски социолог. 



постмодерното общество, тя става една от главните негови същности и нещо повече . 
именно в този смисъл тя е неговата същност. 

 
▪ Постмодерното общество е „функциониращо с даване на 

възнаграждения” общество, т.е. то е общество на възнаграждаването, 
с други думи - поощряващо, стимулиращо общество. В него основна 
роля играе (т.е. преобладава) меката сила (soft power) и то 
осъществява своите цели и поддържа стабилността си чрез наградата 
(възнаграждението). 

▪ В постмодерното общество държавата в схващането на хората все 
повече започва да се разделя на двете си иначе и досега силно 
интегрирани съставляващи, а именно: Държавата История, 
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; Държавата Власт, Държавата като власт, като 
конкретен режим на управление.  

 За България, например, Държавата История, Държавата като история, 
това е нашата 13-вековна България от Аспарух до наши дни, докато Държавата 
Власт, Държавата като власт, е сегашната объркана и много често управлявана 
през пръсти българска държава. 
 Така че в постмодерното общество държавата е Държавата Власт, 
Държавата като власт и тя е все повече функция на интересите и 
потребностите на хората, тя е инструмент на обществото в търсенето на по-
качествено управление, в развитие и осмисляне (да, на осмисляне също!) на 
това, което те разбират въобще като настоящата си държава и как те го 
свързват с Държавата История, Държавата като история, в която техните 
етнически, етични и етосниCDXVI корени са дълбоко закодирани. Още повече, че 
както вече бе казано, днес държавата не е само и единствено физическо 
пространство, тя е и духовно пространство, а напоследък все повече получава 
и измеренията на виртуално пространство. Именно затова в постмодерното 
общество държавата е преди всичко Идея — хората имат своя идея и тази 
идея съдържа за тях, за обществото много общи черти и елементи, но тя има и 
свои специфики, чисто индивидуални подразбирания за всеки един от тях. Не 
съм сигурен, че ние еднакво мислим и схващаме България, аз и онзи български 
гражданин, който предпочита да върви с поглед обърнат назад; да вярва в 
митове и илюзии; да търпи корумпирани властници; да търси вината у другия и 
при това да му завижда; който обича да се самосъжалява и оплаква, че ние сме 
злочест и нещастен народ и да се самовъзприема и окайва като част от 
общество, за което смята, че е вечна жертва на вселенски заговори и световни 
конспирации. От подобни сънародници нашето общество остава задълго с 
единия крак в миналото и постоянно е водено от вечния страх да не би да се 
случи нещо по-лошо, както и от максимата „преклонена главица сабя не я сече“, 
а също и „да би мирно седяло, не би чудо видяло“... 
 Държавата, възприемана като Идея е далеч по-сложна за обичане и 
патриотична привързаност, но тя е и далеч по-нуждаеща се от нашата 
привързаност към нея и от готовността ни да се опитаме да не си я изпуснем 
докрай. Държавата като Идея е в известен смисъл „под“ хората, тя изпълнява 

 
CDXVI Етос (гр. ἦθος — нрав, характер, душевна нагласа) — многозначно понятие, свързано с моралния характер, 
нагласите, навиците, обичаите, облика на човека или общността. 



техните общи, в смисъл обществени цели и приоритети. Затова Държавата като 
Идея много повече служи на хората, отколкото те на нея. Тук се крие и голям 
риск, когато Държавата развие първичен инстинкт да служи на обществото, тя 
може да загуби другите си изключително важни функции и да се научи не да 
служи, а да обслужва, и то не обществото, а една много малка част от него - 
тези, които са си я присвоили. 

▪ При постмодерното общество имаме фиксация (фокусиране) 
предимно върху индивидуалното, т.е. върху преследването на 
стратегии, от които може да спечели всеки. 

▪ Водещ приоритет по отношение на сигурността за постмодерното 
общество е предимно сигурността на обществото и индивидите, а 
сигурността на държавата трябва да се бори за внимание и ресурси 
със сигурността на обществото и индивидите. В него сигурността 
продължава да е само относителна величина и да се конкурира със 
свободата, но все повече се възприема вече главно и основно като 
съставляваща на свободата и нейна подчинена функция. Обществото 
се стреми именно към такъв баланс на сигурност и свобода, при който 
сигурността е следствие от свободата на обществото и индивидите.  

▪ Сигурността в постмодерното общество е все повече сигурност като 
услуга с намаляваща съставляваща на сигурността като благо: С = 
Сбmin + Суmax.  

▪ Политическата култура в постмодерното общество е гражданска, т.е. 
държавата (нейните управляващи, властта) е под непрекъснат 
контрол на хората, осъзнали се като обществено активни и отговорни 
за управлението индивиди, имащи неизменно своя гражданска 
позиция и стремящи се постоянно да я изразяват, като при това не 
просто да я декларират, а да я съобщават на държавата, да притискат 
държавата да се съобразява с нея и дори да й се подчинява или поне 
да я отчита в максимално конструктивна степен.  

 Ще отбележа, че в случая Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба употребяват 
не понятието „гражданска култура“, а „култура на участието“. Според тях тази 
култура „се наблюдава, когато членовете на обществото се стремят да бъдат 
открито ориентирани към системата изобщо и към политическите и 
административните структури и процеси. С други думи, тук имаме ориентация 
както към входния, така и към изходния аспект на политическата система. 
Индивидуалните членове […] приемат по-скоро ориентация към активистката 
роля на индивида в държавата“. Но заедно с това те пишат следното: „На първо 
място, гражданската култура е задължително участническа култура. 
Индивидите са ориентирани не само към политическия вход, те също така са 
позитивно ориентирани към входните структури и входния процес. С други 
думи, да използваме по-рано въведените термини, гражданската култура е 
участническа политическа култура, при която политическата култура и 
политическата структура са съгласувани”141. 

▪ В постмодерното общество политическата комуникация тече 
предимно отдолу—нагоре, т.е. от хората (обикновените хора) към 
държавата (управляващите, властта) - държавата постепенно се 
превръща в инструмент на обществото, екип от мениджъри, наеман за 
известно време (от избори до избори). Държавата все повече 
изпълнява решенията, диктувани от волята на обществото. 
Обществото и индивидите (гражданите) осъществяват непрекъснат 



контрол над държавата, а осъществяването на този контрол се 
облекчава с нарастваща скорост и дълбочина от новите 
комуникационни и информационни технологии и породените от тях 
медийни, неправителствени и социални мрежи. 

▪ В постмодерното общество човек има много „пакети“ (набори, 
„портфолиа“) от ценности, които избира сам и може да сърфира 
между тях. Постмодерното общество е многоценностно общество. 

▪ В постмодерното общество човек има много роли и може да 
„сърфира” между тях. Постмодерното общество е многоролево, 
мултиролево, „позволяващо много избори” общество — общество на 
множеството избори.  

 Човек може да избира различни роли („земеделец”, „скотовъдец”, 
„шивач”, „ковач”, „свещеник”, „учител”, „шаман”) и да преминава от една през 
друга към трета. Впрочем, това все така важи дори в семейните отношения — 
младият човек (мъж, жена) може постоянно да сменя партньорите си, да има 
много юридически и все повече фактически бракове. 
 Както пише Джереми РифкинCDXVII: „Постмодернистите [възразяват], че не 
може да има само една перспектива за бъдещето на света, а по-скоро толкова 
перспективи, колкото са индивидуалните житейски истории. Постмодерното 
общество набляга на плурализма и търпимостта към различните гледни точки, 
които съставляват целия човешки опит. За постмодернистите не съществува 
идеален режим, към който да се стремим, а по-скоро смесица от културни 
експерименти, всеки със стойност”142. Не мога да се въздържа, още тук и то 
веднага, отново да цитирам Джереми Рифкин, който сякаш продължава горната 
си мисъл като казва: „Постмодернистите разрушиха идеологическите стени на 
модернизма и освободиха затворниците, но те не им посочиха конкретно място, 
където да отидат. Ние се превърнахме в екзистенциални номади, бродещи из 
един свят без граници, изпълнен с току-що покълнали копнежи, търсейки 
отчаяно нещо, за което да се хванем и в което да вярваме. И макар че 
човешкият дух беше освободен от старите категории на мислене, всички ние 
сме принудени да открием свои собствени пътища в един хаотичен и 
фрагментиран свят, който е дори по-опасен от изоставения от нас вездесъщ 
свят”143. 
 В постмодерното общество няма практически никакви забрани индивидът 
да смени своите ценности и своята роля, дори това в голяма степен се 
поощрява, то се превръща в начин на живот, в другото име на живота. Цената 
на транзакцията е почти нулева, а нерядко на индивида се „плаща“ за смяна на 
ценностите и особено на ролята си, т.е. транзакцията всъщност става 
отрицателна. 
 

Етапи на развитие на човешкото общество 
 

Архаично предобщество,  XXV — VII век пр.Хр.,  Община (Commune) 

Общество→ 
Характеристика↓ 

Домодерно общество Модерно 
общество 

Постмодерно общество 

Исторически 
период 
(приблизително) 

VII век пр.Хр. — втората 
половина на XVIII век 

Втората половина на XVII 
век — последната четвърт 
на XX век  

Последната четвърт на XX век 
—… 

Тип отношения 
между 
индивидите: 

Общност 
 
(Community) 

Общество  
 
(Society) 

„Общуванество“/ 
„Общувателство“/„ОбщУВство“ 
(„Communiciety“/„Communicaety“) 

Функциониране Налагане на Налагане на принуждения и  Даване на възнаграждения 

 
CDXVII Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin, 1945) — американски философ, икономист и еколог. 



чрез: принуждения Даване на възнаграждения 

Обществото е: Наказващо, 
санкциониращо 

Налагащо, санкциониращо 
и 
Поощряващо, стимулиращо 

Поощряващо, стимулиращо 

Постигане на 
цèли, стабилност 
чрез: 

Принудата Принудата и Наградата Наградата 

Вид на силата: Твърда сила (hard 
power) 

Твърда сила (hard power) и 
Мека сила (soft power) 

Мека сила (soft power) 

Държавата е: Идеал Идеология Идея 

Фиксация, 
фокусиране: 

Върху общото Върху общото и 
Върху индивидуалното 

Върху индивидуалното 

Стратегии: От които печелят всички От които печелят всички и 
От които може да спечели 
всеки 

От които може да спечели всеки 

Приоритет 
спрямо 
сигурността: 

Сигурност на държавата Сигурност на държавата и 
Сигурност на обществото и 
индивидите 

Сигурност на обществото и 
индивидите, а Сигурността на 
държавата се бори с нея за 
внимание и ресурси 

Сигурност и 
Свобода: 

Сигурността е 
абсолютна 
Свободата е подчинена 
функция на Сигурността 

Сигурността и Свободата 
са относителни 

Сигурността и Свободата са 
относителни 
Сигурността е подчинена 
функция на Свободата 

Сигурността (С): С = Сбmax + Суmin С = Сб + Су С = Сбmin + Суmax 

Политическа 
култура: 

Патриархална Поданическа Гражданска 

Политическа 
комуникация: 

Отгоре—надолу Отгоре—надолу и 
Отдолу—нагоре 

Отдолу—нагоре 

Политическите 
решения: 

Държавата взема 
решенията, хората ги 
изпълняват 

Държавата взема 
решенията отчитайки 
волята на хората, но като 
вземе решенията, хората ги 
изпълняват 

Държавата изпълнява 
решенията в съгласие с волята 
на хората, които осъществяват 
непрекъснат контрол над нея с 
помощта на новите технологии и 
социалните мрежи 

Ценности на 
индивида: 

Един „пакет“ ценности, 
наложени му от 
общността 

Един „пакет“ ценности, 
избрани от индивида 

Много „пакети“ от ценности, 
избрани от индивида, който 
може да „сърфира“ между тях 

Обществото по 
брой „пакети“ 
ценности: 

Едноценностно  
общество 

Едноценностно 
общество 

Многоценностно 
общество 

Социална роля 
на индивида: 

Една роля, наложена на 
индивида от общността 

Една роля, избрана от 
индивида 
 

Много роли, избрани от 
индивида, който може да 
„сърфира” между тях 

Обществото по 
брой роли: 

Едноролево общество Едноролево общество Многоролево общество 

 
 Таблица 2.1. Сравнителни главни характеристики на трите вида общества. 

 
 Основният проблем за постмодерното общество е и философски, и 
системен. Той е свързан с една закономерност в устройството и развитието на 
нашия свят. Нещо повече, тази закономерност може да се нарече, макар и 
условно, дори „закон“ (философски, познавателен, системен, структурен), който 
ще формулираме така: „Малкото се стреми към 0, а многото се стреми към 
безкрайно много“. 
 Ще поясня как тази закономерност и даже закон описва устройството и 
развитието на света ни. Да вземем даден субект, т.е. дадена системна 
структурна единица — àктор, актьор, агент, група хора, общност, общество и 
т.н. Този субект има 1 определена идентифицираща го присъщност 
(специфика, свойство, качество, маркерCDXVIII) — роля, способност, амбиция, 
цел, приоритет и т.н. Заедно с нея той може да има и други, допълнителни 
присъщности от този род и същия порядък — роли, способности, амбиции, 
цели, приоритети и т.н. Ако тези присъщности на субекта са малко и у него 
няма нагласа и стремеж да ги развива и умножава, то те постепенно започват 

 
CDXVIII Маркер — в лингвистиката и семиотиката означава знак, обозначител, показалец, етикет за някакво значение. 



да се губят, да се обезличават и обезсмислят и така субектът остава само с 1 
присъщност, основната, тази, която го идентифицира именно като социален 
субект. Образно и донякъде математически казано, ако субектът има 1 + N 
присъщности и N e относително малко и без тенденция за нарастване поради 
социалното поведение на субекта, то тогава N започва да намалява и се 
стреми към 0, т.е. субектът остава с 1 (и единствена) присъщност, основната. 
 Веднага ще уточня (тук за читателя е нужна известна концентрация на 
вниманието в момента и поне минимално математическо усилие, за да 
съобрази какво искам да кажа!), че ако се отчита основната присъщност на 
субекта заедно с останалите, а не се отделя изрично от тях, то в първата си 
част нашата закономерност (закон) може да се формулира и така: „Малкото се 
стреми към 1, а многото се стреми към безкрайно много“. 
 В началната формулировка 0 се отнася към допълнителните 
присъщности на субекта спрямо основната му присъщност, докато при тази 
формулировка 1 се отнася за основната му присъщност.  
 Какво на практика означава първата част на приведената закономерност 
(закон)? Тя означава това, че нашият свят е устроен и се развива така, че ако 
даден субект непрекъснато се задоволява с малко и постоянно минимизира 
своите роли, способности, амбиции, цели, приоритети, то в края на краищата 
той започва да свежда всичко в себе си и себе си до 1 роля, 1 способност, 1 
амбиция, 1 цел, 1 приоритет… Той неизбежно остава само с единствената си, 
привична, рутинизирана, „удобна“, караща го да върви по пътя на най-малкото 
съпротивление своя роля, способност, амбиция, цел, приоритет…, като 
разпилява и се лишава от всички останали може би напълно постижими и 
осъществими негови роли, способности, амбиции, цели, приоритети…, т.е. 
нищо друго освен едничката му, банална, „влачена“ по навик, закрепостила го в 
себе си, неизбежно опростявана негова роля, способност, амбиция, цел, 
приоритет… — а значи нула, кръгла нула за други, каквито и да било роли, 
способности, амбиции, цели, приоритети… 
 Не могат да се правят точни аналогии, защото в личния живот освен 
прагматизиране и балансиране на цели и ресурси има и чувства, етика, 
отговорност, но не са редки случаите, когато една емоционална връзка се крепи 
именно на навика, на привичката, на страха да не се загуби и това, което 
имаме, на липсата на смелост да се потърси друг, по-нужен или по-подходящ 
човек. Човек най-напред престава да търси и да се вглежда край себе си, спира 
да се надява, да вярва в любовта, да иска промяна, а едва след това идва 
неизбежността и непроменимостта на банализираната връзка. Но това се 
случва, ако връзката е „свършила“, изчерпила, приключила и се държи и дължи 
само на безразличието, на инерцията. Разбира се, че има връзки, при които 
дългите години на съвместното живеене могат напротив да са резултат от 
обогатяване и изпълване на връзката с нов смисъл и ново съдържание. Тук 
говоря единствено и само за банализираните и изчерпали себе си връзки, които 
продължават въпреки здравия разум и основно по навик, по привичка. 
 Ако излезем от взривоопасната, твърде индивидуално специфична и 
доста хлъзгава зона на личните отношения и се върнем към прагматиката, то 
не можем да не отбележим отдавна известния ни и потвърден от жизнения опит 
факт, че когато един млад човек (а ние като родители, университетски 
преподаватели, граждани непрекъснато имаме досег и допир с младите хора) 
все се стреми да „мине тънко“, да не се претовари, да не се „прецака“ или 
„прекара“, да не загуби излишно време в къртовски труд, то той преди очите ни 



постепенно започва да минимизира стремленията си, задоволява се с 
минимума, „свива“ и ограничава търсенията си, разчита на рутината, на 
отбиването на номера и накрая остава с нещо малко, крайно, ограничено, на 
принципа „колкото, толкова“, стига да му гарантира някаква работа, някаква 
заплата, някаква прехрана. А край него профучават напред връстници, 
направили си труда да се трудят, да се стремят, да надграждат, да разширяват 
способностите си. И въпросният млад човек, който вече не е и толкова млад, 
установява, че е изпуснал влака, че е проспал момента, че е пропилял шанса, 
че е профукал способностите си. Всъщност, той е попаднал в капана на нашата 
закономерност (закон), чийто смисъл е следният: Ако се стремиш към малко, 
ти в края на краищата няма да се стремиш към нищо… 
 Сега да поясня и втората част от разглежданата закономерност (закон). 
Нека вземем отново даден субект, т.е. дадена системна структурна единица — 
àктор, актьор, агент, група хора, общност, общество и т.н. Този субект има 
определена идентифицираща го присъщност (специфика, свойство, качество, 
маркер) — роля, способност, амбиция, цел, приоритет и т.н. Заедно с нея той 
отново има и N други, допълнителни присъщности от този род и същия 
порядък — роли, способности, амбиции, цели, приоритети и т.н.. Ако тези 
присъщности на субекта са много и у него има нагласа и стремеж да ги 
развива и умножава, то те постепенно започват да стават все повече, да се 
изпълват с високо качество и сложен смисъл и така субектът се сдобива и 
притежава твърде много различни присъщности освен основната, тази, която 
го идентифицира именно като социален субект. В реалния живот „твърде 
много“ е прагматичен, обозрим еквивалент на „безкрайно много“. „Безкрайно“ 
тук подсказва главно и основно тенденцията за непрекъснато нарастване на 
присъщностите. Ще видим по-късно, че и това крие известни рискове, че не е 
винаги напълно здравословно и еднозначно заслужаващо категорично 
одобрение. 
 Все така образно и донякъде математически казано, ако въпросният 
субект има 1 + N присъщности и N e относително голямо и с тенденция за 
увеличаване заради социалното поведение на субекта, то тогава N започва да 
нараства и да се стреми към CDXIX, т.е. субектът придобива все нови и нови, 
а значи твърде много (почти „безкрайно много“) присъщности наред с 
основната, която вече може и относително да се размие и да не бъде основна, 
а само една от останалите. 
 В практически смисъл нашата закономерност (закон), макар и да губи 
част от математическата си елегантност, може да се формулира и така: 
„Малкото се стреми към твърде малко, а многото се стреми към твърде 
много“. 
 В началната формулировка „безкрайно много“ е качествена, а не само 
количествена оценка, отнасяща се към допълнителните присъщности на 
субекта, докато при тази „твърде много“ се отнася за големия, но все пак 
достижим брой такива допълнителни присъщности и е тяхна преди всичко 
количествена оценка. 
 Какво на практика означава втората част на приведената от нас 
закономерност (закон)?  Тя означава това, че нашият свят е устроен и се 
развива така, че ако даден субект непрекъснато се стреми да знае и умее 
повече и постоянно да максимизира своите роли, способности, амбиции, цели, 
приоритети…, то в края на краищата той започва да реализира или да 

 
CDXIX  — математически знак за плюс безкрайност. 



преследва множество, огромно множество роли, способности, амбиции, цели, 
приоритети… Или — което е същото — той неизбежно се сдобива с много 
конкурентни предимства, става мултифункционален, адаптивен, конвертируем 
и способен да работи по множество различни направления, да разрешава 
коренно различни проблеми, да се реализира на несравнимо различни места. 
До определен момент, както ще стане ясно по-нататък, това е абсолютно 
печеливша жизнена и професионална стратегия. А не може да бъде иначе, 
защото той притежава значително множество, „безкрайно“ много роли, 
способности, амбиции, цели, приоритети… 
 От даден момент нататък обаче, идва капанът на онова „безкрайно 
много“, защото непрекъснатото максимизиране на ролите, способностите, 
амбициите, целите, приоритетите… постепенно води до изключително рязко 
нарастване на техния брой. И тогава… 

✓ И тогава ако човек има твърде много роли, то той е нямал една 
голяма — талантливо изиграна! — Роля; 

✓ И тогава ако човек има твърде много способности, то той е нямал 
една голяма — същностно реализирана! — Способност; 

✓ Ако има твърде много амбиции, то той е нямал една голяма — 
достойна за уважение! — Амбиция; 

✓ Ако има твърде много цели, то той е нямал една голяма —
заслужаваща постигането си! — Цел; 

✓ Ако има твърде много приоритети, то той е нямал един голям —
осмислящ живота! — Приоритет; 

✓ Точно както най-вероятно ако човек има твърде много любови, то той 
е нямал една голяма — истинска! — Любов... 

 Оттук, от нашата така формулирана закономерност (закон) произтича и 
основният проблем на постмодерното общество. И той е следният: След като 
постмодерното общество е многоизборно, многоценностно, многоролево, т.е. 
обществото „много“, то възниква въпросът: „А колко много е това „много“? 
Колко много избори може да прави един човек, колко много роли може да има и 
колко много „пакети“ (набори, „портфолия“) от ценности? Напълно реален е 
рискът от загуба на идентичност, от загуба на себе си. Особено след като по-
рано се удовлетворяваха нужди (които при засищане отпадат), докато сега се 
удовлетворяват потребности, а потребностите могат да се манипулират, да се 
създават, умножават, разнообразяват, стимулират … И изобщо не е ясно къде 
да намерим предел на „много”-то, особено ако и когато има съзнателни усилия 
хората да бъдем още повече атомизирани. Наистина - колко много можем да 
бъдем атомизирани, без да загубим целостта си като общество?  
 При тези разсъждения сигурността, социалната сигурност, сигурността на 
социума, социеталната сигурност останаха някак „накрая” на анализа на 
обществото и по-точно на разсъжденията за постмодерното общество. Но 
неминуемо идва и техният ред. Търси се отговор на въпроса: „А какво е 
сигурност, социална сигурност, сигурност на социума, социетална сигурност в 
общество, в което всеки е сам за себе си, индивидите са атомизирани, 
принципът е „всяка коза — за свой крак” и човек сърфира между много роли, 
явява се в множество „ипостаси”CDXX?“. 
 За да продължа нататък разсъжденията си за постмодерното общество, 
към което вървим, т.е. към обществото на умножаващите се, все по-

 
CDXX Ипостас (гр. ὑπόστᾰσις — същност, смисъл, основа) — буквално „това, което стои отдолу, което съставлява 
основата, което гарантира съществуването на нещата“; форма на проявяване, същност, образ. 



относителни, по-релативниCDXXI и вседопустими ценности и „ценности“, в което 
утре всяка ценност и всяка „ценност” може да получи право на живот, ще се 
спра най-напред на проблема с двата вида насилие — „структурното” и 
„символното”144. 
 За мен Свети АвгустинCDXXII е Първият Европеец, а папа 
Бенедикт XVICDXXIII — Последният Европеец. Това е тема за отделен разговор. 
Тук само ще посоча голямата роля на папа Бенедикт XVI за съхраняване на 
европейското в Европа; за отрицание на породеното от липса на мисия и кауза 
безсилие и на преднамереното насилие, както също 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 от препускащи през нея езически или повърхностно и 
прибързано покръстени племена; когато е останала без Римската империя, без 
лидери и обединители, тя пасивно и унило, покорно и отчуждено е съзерцавала 
своята участ. Отчасти нейното поведение е такова безволево и примирено, 
защото новозаветнотоCDXXIV Християнство я е учело да не се противи на 
насилието - когато ударят едната й буза, да подаде и другатаCDXXV. Тогава 
Свети Августин, в името на оцеляването на Европа, дръзва да прекрачи отвъд 
послушанието пред насилието и да заяви, че ние не трябва да му се 
съпротивляваме в личния си живот, но като общности, като народи, има войни, 
които са богоугодни и сме призвани да водим - това са справедливите войни: 
Справедлива е онази война, чиято кауза е справедлива. 
 Няколко века по-късно, богомилствотоCDXXVI, едно зародило се по 
българските земи явление, което е сред най-забележителните ни приноси в 
човешката философия, религия и култура (почти колкото славянската азбука, а 
може би като глобално въздействие и по-значимо от нея), отива по-далеч от 
Свети Августин. Ако за Свети Августин справедлива е войната, която се води за 
справедлива кауза, за богомилите дори в справедливата война не може да се 
воюва по несправедлив начин! Емил АлександровCDXXVII пише: „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 

 
CDXXI Релативизмът — система от схващания, обединени от позицията, че такива категории като знанията, морала и 
поведението са свързани и зависещи от нещо друго. Според релативизма истината и моралът са относителни и трябва 
да се разглеждат само от гледна точка на историческия контекст и преобладаващите принципи и норми. Релативен — 
относителен, зависим, непостоянен, неустановен, неутвърден, изменчив, зависещ. Относителността в релативизма е 
концепция и критерий за обективността и истината, указващ, че при наблюдението и изучаването на действителността, 
човек винаги сравнява и съотнася определени качества на обектите и явленията, и следователно наблюденията са 
винаги субективни, т.е. относителни. 
CDXXII Свети Аврелий Августин (Августин Блажени, Aurelius Augustinus, 354—430) — гениален мъдрец, философ, 
богослов, една от най-значимите личности на западното християнство. 
CDXXIII Папа Бенедикт XVI (лат. Benedictus PP. XVI, итал. Benedetto XVI, светско име Йозеф Ратцингер, 1927) — папа на 
Римокатолическата църква (19.04.2005 г.—28.02.2013 г.). 
CDXXIV Новият Завет е централното писмено свидетелство на Християнството, в което основната представена личност е 
Иисус Христос. Съставлява втората част на Библията след Ветхия (Стария) завет (първата част от Библията, 
съдържаща 39 книги, написани преди Иисус Христос) и съдържа 27 книги, в това число евангелия, история и дейност на 
първите християни, писма (послания) и книгата Откровение. Евангелие (гр. ευαγγελιον — блага вест) е името на четири 
библейски книги от Новия завет, написани от ученици на Иисус Христос или от техни ученици. В евангелията се 
съдържат разкази за живота и учението на Иисус Христос. 
CDXXV По Свето Евангелие от Матея: „Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но ако някой ти удари плесница по 
дясната страна, обърни му и другата“. (Мат. 5:38-39) 
CDXXVI Богомилите са религиозни и идейни последователи на учението на българския свещеник и духовен учител, 
известен като Поп Богомил (X век), живял по времето на царуването на цар Петър I (Свети цар Петър, 912 или ок. 900—
969, цар на България 927—969).  
CDXXVII Емил Александров (1934—2012) — историк. 



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 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”145. 
 Великото прозрение на Богомилството помага, в частност, да се разреши 
и дилемата, която разделя Европа и САЩ, известна като „борци за свобода vs. 
терористи”. В САЩ се смята, че всяко насилие, което преследва политически 
цели се нарича тероризъм, т.е. акцентът се поставя върху това „Какво се 
прави?”. Обаче по тази логика дори Христо БотевCDXXVIII става „терорист”. В 
Европа акцентът се поставя върху това „Защо се прави?”, т.е. върху каузата. 
Европейското мислене възприема, че когато насилието се прилага за 
постигането на Свобода (от робство, чуждо управление или налагане на чужда 
култура, идеология, идентичност), тогава имаме Борци за Свобода, а 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 имаме терористи. Понякога разделителната черта е тънка и 
тя може да бъде прокарана само с помощта на гениалната теза на 
Богомилството: Да, каузата на Борбата за Свобода е справедлива, но и в 
справедливата Борба за Свобода трябва да се воюва по справедлив начин, т.е. 
да не се разрушават - съзнателно! - животът, здравето и собствеността на 
невинни хора. 
 Ненапразно споменах папа Бенедикт XVI, който — подобно на Свети 
Августин, мобилизирал загубилата ценности и кауза Европа да се 
съпротивлява на варварството и обричането на без-бъдеще, — се опитваше с 
вдъхновение, интелект, мъжество  да разбуди задрямалата европейска съвест, 
размиващата 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 ѝ пространство, когато посягат на вековните й 
традиции. Има каузи, за които е справедливо Европа да се бори. Да се бори по 
справедлив начин. 
 Папа Бенедикт XVI искаше да подскаже на Европа, че в изграждането и 
развитието на Цивилизацията, на общочовешката Цивилизация са вложени, 
вградени, вплетени, втъкани мислите, делата и стремежите на множество 
забележителни европейци. Ето защо за нашата, за общочовешката 
Цивилизация, за нейната сигурност, просперитет и бъдеще е призвана и 
призована да допринася общността на европейските народи. Такава е 
мисията на Европа и наистина това е квинтесенциятаCDXXIX на изпълненото с 
философски разум и религиозна вяра послание на папа Бенедикт XVI. 

 
CDXXVIII Христо Ботев (1848—1876) — гениален български поет и революционер. 
CDXXIX Квинтесенция или ефир (лат. quintus — пети, essentia — същност) — най-високият слой на въздуха; най-тънката 
пета стихия, пети елемент в алхимията, заедно с водата, земята, огъня и въздуха. Терминът се използва в древната и 
средновековната философия, природо-философия, физика и алхимия. Синоними са „петата стихия“, „петото тяло“, 
„петото най-просто тяло“, „петата същност“. Още древногръцкият философ, лекар, държавен деец, жрец Емпедокъл 
(Ἐμπεδοκλῆς, ок. 490—430, т.е. също в Осевото време)  създава учение за четирите стихийни елемента — вода, земя, 
огън и въздух. Аристотел добавя „най-тънката“ пета стихия - ефир, противопоставен на останалите четири. 



 Във философията, културната антропология, психологията, социологията 
проблемът за насилието е един от централните. С него са се занимавали, 
изследвали са го велики имена и големи учени: Карл Маркс, Хърбърт 
СпенсърCDXXX, Зигмунд ФройдCDXXXI, Конрад ЛоренцCDXXXII, Мишел ФукоCDXXXIII, 
Ралф ДарендорфCDXXXIV и много други. Забележителна за мащабите на 
България е монографията на Васил Проданов „Насилието в съвременната 
епоха”146. Ролята на насилието в човешките общества е мислена и виждана по 
различен начин, например:  

o Насилието е основният ресурс за поддържане на социалната система 
в хомеостазаCDXXXV. 

o Насилието е основният начин за генериране на социални 
трансформации. 

o Насилието е основният способ за разрешаване на социалните 
конфликти. 

o Насилието е основното средство за дисциплиниране на социалните 
прослойки. 

o Насилието е основният инструмент за осъществяване на социалната 
модернизация. 

 В предходната глава вече разгледах двата вида насилие: структурно и 
символно. За нашето общество днес много дискусионна е темата именно за 
инструменталния характер на насилието. В задълбочената си монография 
Васил Проданов дава много и на моменти стресиращи аргументи за ролята на 
насилието в развитието на различни общества. Така той се присъединява към 
онези автори, които разглеждат структурното (физическото, силовото, 
твърдото) насилие като инструмент, като средство за превръщането на 
обществото от домодерно (традиционно) в модерното общество147. Чрез 
структурното насилие, насочено срещу колонизираните народи (например 
Великобритания), индианците и негрите (например САЩ), собствения народ 
(например СССР) едно общество (британското, американското, съветското) се 
превръща от домодерно в модерно (както съвсем измислено се приписва на 

 
Квинтесенция сега се употребява за означаване на най-важното от същността, най-главното, повтарящото се, 
основното, най-същественото, главната същност на предмета, понятието, явлението, процеса. 
Алхимията (араб. al-khimia) — название на химията до научния ѝ период, в древността (Египет) и средновековието (до 
XVII век в Арабия и Западна Европа). Целта ѝ е превръщане на метали в злато и сребро, получаване на еликсир за 
дълголетие, лекуване на болести и др. Някои алхимици откриват редица съединения, което има значение за 
развитието на химичните знания. Еликсир (лат. Elixir от араб. аль-иксир — философски камък) — вълшебно питие, 
което запазва човека млад и практически безсмъртен; прен. много хубаво, отлично питие, което дава бодрост и 
жизнени сили. Философски камък (лат. lapis philosophorum) — в описанията на средновековните алхимици това е 
добавка, която е необходима за успешното превръщане на металите в злато и за създаване на еликсира на живота. 
CDXXX Хърбърт Спенсър (Herbert Spencer, 1820—1903) — виден английски философ и социолог.  
CDXXXI Зигмунд Фройд (Sigismund Freud, 1856—1939) — уникален по въздействието на идеите си австрийски психолог и 
психиатър. 
CDXXXII Конрад Лоренц (Konrad Lorenz, 1903—1989) — австрийски зоолог и орнитолог. Орнитология (гр. ὄρνιθος — птица) 
е дял от зоологията, изучаваща птиците. 
CDXXXIII Мишел Фуко (Michel Foucault, 1926—1984) — френски философ, теоретик на културата и историк. 
CDXXXIV Ралф Дарендорф (Ralf Dahrendorf, 1929—2009) — германски (и англо-американски) социолог и философ.. 
CDXXXV Хомеостаза или хомеостазис (др. гр. ὁμοιοστάσις от ὅμοιος — еднакъв, подобен и στάσις — стоене, неподвижност) 
— саморегулация, стремеж на системата да се самовъзпроизвежда, да възстановява равновесието си; постоянство в 
състава, реакцията и други свойства на кръвта, клетъчно-тъканните течности и на ред физиологични функции като 
телесна топлина, водносолна обмяна, поддържано от сложни рефлексни системи и физиологични механизми. 
Означава способността на отворената система да съхранява постоянно вътрешно състояние, при което тя се намира в 
динамичното равновесие, както и да се завръща в непродължителен период от време към него, ако поради вътрешни и 
външни причини е била принудена да се отдалечи от това състояние. 



Уинстън ЧърчилCDXXXVI фразата: „Сталин пое Русия с рало и я остави с 
атомната бомба”CDXXXVII). 
 Използвайки някои от идеите на този български учен, нека се запитаме:  
 — Ако насилието (структурното насилие) е инструментът, чрез който 
обществото е трансформирано от домодерно в модерно, то какъв тогава е 
инструментът, чрез който обществото ще се трансформира от модерно в 
постмодерно?  
 И ето точно тук, в духа на тези разсъждения, възниква следващият 
сакрален и логичен въпрос:  
 — А дали пък символното (психическото, не-силовото, мекото) насилие 
не е инструмент, не е средство, с което обществото се превръща от модерно в 
постмодерно? 
 И още въпроси, които следват един след друг и всеки от тях води до още 
един, но с повишена трудност и с нарастваща тревога:  
 — Не сме ли подложени на експеримент, когато чрез постоянен страх за 
утрешния ден, жизнения ни статус, честта и достойнството, чрез промиване на 
мозъци, информационно облъчване и психологическо обработване от медиите 
— т.е. чрез символно насилие не ни изваждат от модерното и не ни запращат 
насила в постмодерното общество?  
 — Какво се случва с нас, на какво сме подложени, какво ни правят, в 
какво ни превръщат - чрез символно насилие?  
 Това не са въпроси, родени в объркано и стресирано съзнание, готово да 
се поддаде на всевъзможни страхове, паники и фобии. Та нима преходът към 
постмодерното общество не е свързан с протичане на разпад на общото, 
общността, общината, обществото? Защото: 
 → При твърде много ценности няма ценност. 
 → При твърде много роли няма роля. 
 С великото си и ненадминато творчество, съдържащо дълбок, 
потресаващ по силата и разтревожеността размисъл за Вярата, за Дълга, за 
Отговорността, за Човека, за Бога, за Човека като Бог и за Бога като Човек, 
големият душевед Фьодор ДостоевскиCDXXXVIII подсказваше, внушаваше, учеше 
и проповядваше следното: „Ако няма Бог, всичко е позволено”CDXXXIX. Аз твърдя 
обратното: „Ако всичко е позволено, няма Бог”. 
 Ние наистина вървим към постмодерното общество на релативните и 
вседопустими ценности. Утре всяка ценност и всяка „ценност” може би ще 
получат право на живот. Нима не виждаме как всяко безумие се нормализира в 
общественото съзнание, получава централно място в медиите и ние започваме 
да свикваме с него? Колко още остава докато свикнем с всичко, дори и с 
невъобразимото, недопустимото и невъзможното сега? 
 Защо да не се опитаме да помислим, да се замислим над следните 
провокативни и провокиращи нормалното съзнание въпроси? 

 
CDXXXVI Сър Уинстън Чърчил (Sir Winston Churchill, 1874—1965) — забележителен британски държавен и политически 
деец, министър-председател през 1940—1945, 1951—1955, носител на Нобелова награда за литература за 1953 г. 
CDXXXVII За опровергаване на авторството на Чърчил на тази фраза вж. например http://fat-
yankey.livejournal.com/69167.html. 
CDXXXVIII Фьодор Достоевски (Фёдор Достое́вский, 1821—1881) — гениален руски писател, автор на „Записки от 
подземието“ (1864), „Престъпление и наказание“ (1866), „Идиот“ (1869), „Бесове“ (1872), „Братя Карамазови“ (1880) и др. 
CDXXXIX Тази фраза се свързва с великия роман (и един от най-великите романи написани някога от човешка ръка) на 
Достоевски „Братя Карамазови“. Тя представлява кратка, но много точна формулировка, която отразява вярно 
възгледите на един от главните герои на този роман Иван Карамазов. Точно такава фраза обаче в романа всъщност 
няма, няма я и в другите произведения на писателя (вж. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%
D1%82,_%D0%B2%D1%81%D1%91_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
). 

http://fat-yankey.livejournal.com/69167.html
http://fat-yankey.livejournal.com/69167.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%B2%D1%81%D1%91_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%82,_%D0%B2%D1%81%D1%91_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE


— Нима при този разпад на ценностната ни система не е логично да се 
очаква, че накрая ще стигнем до идеята да признаем правото на 
педофилите на педофилияCDXL?! Колко му е да допуснем, съвсем 
либерално и напълно „хуманно”, че педофилията е закодирана в 
човешки ген и щом като на човек му се иска да е педофил, а 
отсрещната страна, детето!!!, не възразява (а може би по-скоро не 
възразяват неговите родители, ако от това може да се извлече 
материална полза…), щом всичко е доброволно, то ще се чуят 
задължително силни и силно подкрепящи гласове да го приемем... 

 При ескалиращата всепозволеност и вседопустимост човек почти може 
да си представи как маршируват на teen-парадиCDXLI свръхакселериралиCDXLII 
нимфетки, носещи книги с названия „Лолита“CDXLIII, „Ромео и Жулиета“CDXLIV 
(само че така и непрочетени, останали с неразрязани страници) и скандиращи 
искания за свобода на тийнеджърския избор на любимо същество, което е над 
60 години, защото само мъжете на тази възраст знаят да обичат истински... 
Няма съмнение, че веднага ще се намерят правозащитни организации, които 
ще застанат на тяхна страна с аргументи за правото на свободен избор и за 
възможността човек да обича този, когото му е подсказало сърцето — бихме ли 
могли ние безсърдечно да застанем на пътя на това красиво чувство Любовта?, 
и т.н., и т.н. 

— Нима при този разпад на ценностната ни система не е логично да се 
очаква, също така, че накрая ще стигнем до идеята за моралната 
допустимост на инцестаCDXLV, т.е. кръвосмешението, най-вече между 
братя и сестри!!! Колко му е да допуснем, съвсем либерално и напълно 
„хуманно”, че кръвосмешението е закодирано в човешки ген и щом като 
на човек му се иска да се кръвосмешѝ, а отсрещната страна, сестра му!!!, 
не възразява, щом всичко е доброволно, то ще се чуят задължително 
силни и силно подкрепящи гласове да го приемем... 

 Отново и отново, при ескалиращата всепозволеност и вседопустимост, 
човек почти може да си представи как маршируват на kinCDXLVI-паради 
прегърнати силно и страстно двойки брат и сестра, обясняващи как преди 
векове (и не чак толкова много векове) някои култури са допускали нарушения 
на табу-то на инцеста, че дори на територията на Европа, например във висши 
аристократични кръгове подобни бракове са били допустими, например за да 
остане короната или избраността на съответния род в неговите рамки; а какво 
да говорим за древен Египет, където царете са били смятани за истински 
синове на Слънцето по пряка линия и за да се съхрани чистотата на 

 
CDXL Педофилия (др. гр. παῖς, παιδός — дете и φιλία — любов) — извратеност, изразяваща се във влечение към интимни 
действия и сексуални връзки с деца. 
CDXLI  „Teen“ —  от окончанието на английски език „-teen” за числата  на английски (thirteen — 13,  fourteen — 14, fifteen — 
15, sixteen — 16, seventeen — 17, eighteen — 18, nineteen — 19). Момчето или момичето на възраст 12— 20 години се 
нарича „тийнейджър“, т.е. teen + age (англ. възраст).  
CDXLII Акселерация (лат. acceleratio — ускоряване, ускорение) — ускорено развитие на живия организъм; най-често се 
употребява по отношение на момичетата и момчетата, девойките и юношите с ускорено психологическо, физическо, 
физиологическо и полово развитие през последните десетилетия. 
CDXLIII Нимфетка — сексуално привлекателно момиченце или момиче; най-напред думата е употребена със значението 
„подрастващо момиченце с явни признаци на започнало ранно полово съзряване“ в романа на руския и американски 
писател Владимир Набоков (1899—1977) „Лолита“ (Lolita, 1955), в който Лолита е на 12 години и има сложни отношения 
и сексуална връзка с главния герой Хумберт Хумберт. 
CDXLIV Жулиета е един от най-прекрасните женски образи в световната литература; тя е на 13 години, главно действащо 
лице в любовната трагедия „Ромео и Жулиета“ („Romeo and Juliet“, 1597) на гениалния английски драматург и поет 
Уилям Шекспир (William Shakespeare, 1564—1616).  
CDXLV Инцест (лат. incestus — престъпен, греховен, нечист)  — сексуално отношение (полова връзка, 
кръвосмешение) между близки кръвни роднини (родители и деца, братя и сестри). 
CDXLVI Kin —  род, семейство, рода, роднини, родство (англ.); вж. бележката за kinship. 



слънчевата кръв и да се избегнат неравните бракове с хора, които нямат 
такава кръв, синовете и дъщерите на фараонитеCDXLVII, т.е. братята и сестрите 
са се женили помежду сиCDXLVIII. Но дори и инцестът да е бил в много култури 
строго съблюдавано табу ние сега сме във времената, когато всякакви забрани 
и табута падат, защото те ограничават човека и стесняват неговите права и 
свободи, пречат на неговия свободен и освободен от ограничения избор... И 
все така няма съмнение, че веднага ще се намерят правозащитни организации, 
които ще застанат на тяхна страна с аргументи за правото на свободен избор и 
за възможността човек да обича този, който му е подсказало сърцето — бихме 
ли могли ние безсърдечно застанем на пътя на това красиво чувство Любовта?, 
и т.н., и т.н. 
 Можем само да си представим как би изглеждал светът без табута! 
Според мен той би бил ужасен… 
 Та нали в някакъв много същностен, твърде човешки (very human) 
смисъл най-главните, най-същностните общи табута са онова, по което 
различните общности си приличат: всички човешки общности са превърнали в 
еднаква степен в безусловно табу няколко забрани, черти, които ако бъдат 
преминати, се губи човешкото, човечността, човешкостта и човещината. 
Различните човешки общности си приличат именно по тези общи табута. И 
затова са човешки, и затова са общности, няма ли ги тези табута, отпаднат 
ли, губи се човешката същност и се губи общността.  
 Мери ДъгласCDXLIX бе казала: „Табуто пази локалния консенсус за това, 
как е организиран светът. То укрепва разколебаната сигурност. Намалява 
интелектуалния и социалния безпорядък.“148 Аз бих я допълнил, а по-скоро 
перифразирал: „Табутата пазят глобалния консенсус за това, как е организиран 
светът. Те укрепват разколебаната сигурност. Намаляват интелектуалния и со-
циалния безпорядък.“ 
 Бъдещето днес все повече се оказва отрязано и започва да не се вижда 
от хаоса на настоящето. Днес я няма голямата кауза, има само множество 
каузи, повечето от които са малки, дребни каузи. А при твърде много каузи няма 
кауза... 

✓ По-рано повечето хора, огромното мнозинство от хората бяха 
вътре в обществото, бяха интегрирани, приобщени.  
От тях имаше нужда. 

✓ Днес повечето хора, огромното мнозинство от хората са вън от 
обществото, те са разинтегрирани, отблъснати.  
От тях няма нужда. 

 Ето защо казвам, че ако всичко е позволено, няма Бог! И ако 
символното насилие е инструмент, средство за извеждането ни от модерното 
общество и вкарването ни в постмодерното общество, то дали това 
постмодерно общество, това POSTmodern societyCDL не е всъщност 
LOSTmodern societyCDLI — т.е. обществото на загубената модерност? 

 
CDXLVII Фараон — титла на владетеля в Древен Египе. Терминът в превод от древноегипетски означава „голям дом“ или 
„палат“; първоначално се е използвал за дома, в който живее владетелят, но по-късно възприема днешното си 
значение. 
CDXLVIII Вж. например http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/iskusstvo2.htm.  
CDXLIX Мери Дъглас (Mary Douglas, 1921—2007) — известен британски антрополог. 
CDL Post — след, следващ, последващ; после (лат.). 
CDLI Lost— загубен, изгубен, изчезнал, объркан (англ.). 

http://www.egyptolog.ru/iskusstvo/iskusstvo2.htm


 Руският учен Александър ДугинCDLII прави опит да систематизира това, 
което той нарича „идентичности“ — социална, политическа, индивидуална — на 
домодерното общество (наричано от него Премодерн), на модерното (Модерн) 
и постмодерното (Постмодерн) общества. Ето накратко систематизацията на 
Дугин149. 

❖ Идентичностите на Премодерна са империя, етнос, религия, 
йерархия (каста, съсловие). 

 Империята обединява в общ рационален проект няколко етнически групи 
и универсализира определен културен тип, който се намира в основата на 
изработване на система на особена имперска рационалност, винаги подчинена 
на висша, свръхрационална, трансцедентна цел (imperium sacrum)CDLIII.  
 Етносът е матрица на културната, езиковата, психологическата, 
родовата, кръвната, но и социалната природа на човека. Раждайки се в 
Премодерна, човекът попада в етноса и най-често остава в него до самата си 
смърт. Етносът е непосредствената идентичност на човека, откъдето той черпи 
всичко — език, обичаи, психологически и културни установки, житейска 
програма, система от възрастови и социални идентификации. 
 Религията е особена форма на идентичност в Премодерна. Понякога тя 
съвпада с етноса (юдаизъмCDLIV), но най-често се опира на стратегическия 
потенциал на империята, а често е способна самата тя да консолидира 
различните етноси в едно стратегическо (имперско) цяло, дори може да 
формира обща надетническа идентичност. 
 Йерархията (кастовостта или съсловността) е характерен принцип на 
традиционното общество (Премодерна); човекът се отъждествява със своята 
каста или прослойка и тя дава обосноваването на социалния му живот и 
мястото в обществото. 

❖ Идентичностите на Модерна са съответно: държавата, нацията, 
„светскостта“ (светското общество), равенството на индивидите 
(правата на човека). 

 Държавата се разглежда като рационален апарат имащ най-вече 
задачата да не допусне „война на всички срещу всички“ (по Томас Хобс), да 
балансира егоистичните, хаотичните и противоречивите импулси на 
„автономните индивиди“. 
 Нацията е изкуствен организиран (и намиращ се над кръвно-културното 
родство) конгломератCDLV на гражданите на конкретната държава, които 
започват да се унифицират за сметка на разпадащите се връзки на етноса.  
 „Светкостта“, светската същност на обществото, лаицизмътCDLVI е 
утвърждаване на идеала на секуларизмаCDLVII и маргинализирането на ролята 

 
CDLII Александър Дугин (Александр Дугин, 1962) — руски философ, политолог и социолог, с крайни националистически 
възгледи, граничещи понякога с руски нацизъм. 
CDLIII Imperium sacrum  — свещена империя (лат.). 
CDLIV Юдаизъм, юдейство (др. гр. Ἰουδαϊσμός) — религията на еврейския народ, една от най-древните еднобожи 
(монотеистични) религии. 
CDLV Конгломерат (лат. conglomeratus — скупчен, уплътнен, струпан) — съединяване на разнородни неща, смес; 
съвкупност от механично свързани предмети, същности.  В геологията — камък или скала от разнородни минерали, 
свързани механично. В икономиката — група от фирми или компании, собственост и обект на някакъв механизъм, 
целящ централизирано управление и координиращ тяхната дейност. 
CDLVI Лаицизъм (гр. λαός — народнен, лат. laicus — не принадлежащ към свещеничество, необразован и фр. Laïcité — 
букв. нерелигиозност, оттук laïque — светски) — френско движение за секуларизация на обществения живот на 
страната; процес, в хода на който религиозните догми, институти и практики загубват своето предишно важно значение 
в живота на обществото. 
CDLVII Секуларизация (фр. sécularisation по лат. saecularis — светски) — изземване на нещо от църквата или 
религиозното ведомство и предаването му на държавата или светската власт;  отделеността на държавата от 
религията, светска държава, светско общество; концепция, съгласно която властта и другите източници на правото 



на религията, която все повече се намира в периферията на обществото, 
губейки ролята си на действен фактор за организация на културна идентичност. 
 Равенството на гражданите като индивиди с равни човешки права 
започва да се превръща във водеща характеристика на модерна. 

❖ И накрая, идентичностите на Постмодрена според Александър 
Дугин могат да се систематизират по следния начин: глобализация 
(глобализъм), планетарен космополитизъмCDLVIII, пълна 
индеферентностCDLIX или индивидуално митотворчество, 
произволност на утвърждаването от абсолютния индивид на 
отношението му към другите (като противопоставяне на 
хуманистичната стратегия за правата на човека). 

 Глобализацията разтопява държавите; „новото номадство“ и 
планетарният космополитизъм декомпозират нациите; светкостта 
(лаицизмът, секуларизмът) традиционните религии и екстравагантните 
религиозни култове се изравняват  като статус и отварят пътя за произволни и 
индивидуални, парарелигиозниCDLX конструкции („ню ейдж“CDLXI); виртуалното 
натоварване на егото с произволни качества, с помощтта и на 
киберпространството поражда ултраиндивидуализъм. Появява се нова 
идентичност — човечество. Заедно с това се появява нова „каста“ парии — 
имигрантите, въвлечени от „новото номадство“, обезправените маси на „Третия 
свят“, Евразия и Източна Европа. Човекът оперира свободно с произволни 
сегментиCDLXII съвършено не съчетаващи се мирогледи, дискурси, езици. В 
областта на духа няма никакви ограничения и никакви ориентири. Всеки е 
свободен да вярва в каквото иска, да се смята какъвто иска и да декларира 
каквото иска. Индивидуализмът достига своя логически предел. Човекът се 
автономизира, до много висока степен, освобождава се от обществото и от 
всякакви форми на колективна идентичност. В крайна сметка стратегията за 
социална йерархическа и гражданска интеграция се подменя от стратегията за 
индивидуална халюцинация. 
 
 

Общество Свързаност чрез 
организация 

Свързаност чрез 
произход 

Свързаност чрез 
вяра 

Свързаност чрез вертикално-
хоризонтални отношения 

Премодерн империя етнос религия йерархия  
(каста, съсловие) 

Премодерн империя етнос религия йерархия  
(каста, съсловие) 

Модерн държава нация „светскост“ 
(лаицизъм, 

равенство на индивидите 
(права на човека) 

 
трябва да съществуват независимо и отделно от всяка религия или религиозна вяра. Секуларен (лат. saecularis) —  
светски, мирянски (мирянин —  остар. човек, който не е духовно лице; светски човек). 
 
CDLVIII Космополитизъм (др. гр. κοσμοπολίτης — човек на света) — идеология на световното гражданство, поставящо 
интересите на човечеството над интересите на отделната държава и отделния народ, разглеждаща човека като 
свободен индивид в рамките на планетата. 
CDLIX Индеферентност — безразличие, равнодушие, липса на интерес, пасивност, апатия.  
CDLX  Пара-  — първа част на сложни думи, която означава отвъд, извън, покрай. Парарелигия — състояние на 
религиозност, отделено от всякакви външни признаци на релиигята; усещането на Бога извън връзката с конкретна 
религия; вяра, чувства, възприятия, настроения, които имат някои признаци на религия, но не се вместват в 
традиционното разбиране за религия; не-религиозна система от вярвания, която рационално и-или емоционално 
включва известни аспекти на религията. 
CDLXI Ню Ейдж (англ. New Age — буквално „нова ера/епоха“) — общо название на различни нови религии, полурелигии, 
псевдорелигии; също така това е децентрализирано социално и духовно движение, което търси универсалната истина 
и постигането на по-висшия, личен, човешки потенциал, комбинира различни аспекти от някои знания и познания, 
проповядва колективизма и природосъобразния живот, като твърди, че новата ера/епоха е главно в духовността и се 
характеризира с индивидуалния подход към духовни практики и философии, отхвърляйки традиционните религиозни 
доктрини и догми. 
CDLXII Сегмент (лат. segmentum — отрязък, ивица, от seco — режа, разсичам) — част, дял, участък, отрязък. 
Сегментираност— разделяне, структуриране на обществото на отделни части. 



секуларизъм) 

Постмодерн глобализация 
(глобализъм) 

планетарен 
космополитизъм 

пълна 
индеферентност 
или индивидуално 
митотворчество 

произволност на 
утвърждаването от 
абсолютния индивид на 
отношението му към другите 

  
 Таблица 2.2. Основни „идентичности“ на домодерното (премодерн), модерното 
(модерн) и постмодерното (постмодерн) общества според Александър Дугин150. 

 
 Дотук водещата ми задача бе да опиша основното разбиране за 
постмодерното общество (както и да го сравня с домодерното и модерното 
общество) от гледна точка преди всичко на сигурността — на схващането за 
нея, на нейното управлението в рамките и контекста на главните политически 
характеристики на обществото. Но с това не се изчерпва, в никакъв случай не 
може да бъде изчерпен анализът на постмодерното общество.  
 Аз вече подчертах във Въведението, че този фундаментален, същностен, 
а на теория и на практика — философски, анализ не влиза в моите цели и 
планове и най-вече в тази монография. А и анализът на постмодерното 
общество е свръхамбициозна задача даже за философите, камо ли за 
работещите в предметното поле на науката за сигурността.  
 Постмодерното общество идва със своите предизвикателства и рискове. 
Както бе казано, то е много сложно и вътрешно противоречиво общество. 
Ненапразно едни от най-големите философски умове на човечеството го 
изучават от 2—3 десетилетия, опитвайки се да доловят най-важните му черти, 
специфики и характеристики.  
 Наистина част от величието и грандиозността на постигнатото от Европа 
се дължи именно на този подход през вековете: когато властниците — които се 
разпореждат с живота на държавите, обществата и обикновените хора, — 
почувстват, че нещо се променя, че стъпват върху подвижни пясъци, че не 
могат да се ориентират в случващото се, те се обръщат неизменно към 
философите, мислителите, учените и учителите, очакват от тях да дешифрират 
и разшифроват, да изследват и анализират неясните, смътните и едва-едва 
доловими процеси, чрез които идва новото. И когато тези философи, 
мислители, учени и учители — умът и разумът на континента, изпълнят своята 
високо интелектуална, осмисляща настъпващата реалност задача, те 
превеждат дълбоките си заключения и изводи на разбираем за властниците 
език, свеждат ги до система от (систематизация на) параметри и 
характеристики, свойства и белези, на базата на които властниците да 
определят новите стратегии и да вземат произтичащите от тези стратегии 
решения. А властниците, големите европейски държавници, практически винаги 
са били перфектни стратези. Когато им е обяснено какво се случва, в каква 
среда ще живеем, какви са предизвикателствата и рисковете, които носи 
промяната, те като правило са се оказвали на високо визионерско, 
стратегическо, управленско ниво. Ненапразно Европа е вградила себе си, 
своите ценности, принципи и норми в досегашната цивилизационна 
архитектура на света. 
 Така е и сега, когато става дума за навлизането в постмодерното 
общество. Първи в неговите анализи бяха европейските (и американските — 
също, но най-вече европейските) мъдреци. Те се справят относително добре с 
очертаването на контурите на това общество, с обобщаването на неговото 
съдържание — няма значение, че понякога оставят впечатлението, че са като 
слепците от една индийска притча, в която всеки докосва и опипва по една част 



от слона и им е трудно да сглобят общата картина, да постигнат съгласие как 
всъщност изглежда и какво наистина представлява този слон. 
 Впрочем, тази притча е преразказана от самия Лев ТолстойCDLXIII като 
басня под названието „Цар и слонове“ („Царь и слоны“): „Един индийски цар 
наредил да съберат всички слепци и когато те дошли, заповядал да им покажат 
неговите слонове. Слепците отишли в обора и започнали да опипват 
слоновете. Единият опипал крак, втори — опашка, трети — бутCDLXIV, четвърти 
— корем, пети — гръб, шести — уши, седми — бивниCDLXV, осми — хобот. След 
това царят повикал слепците и ги попитал: Какви са моите слонове? Първият 
казал: Твоите слонове приличат на стълбове. Той бил опипал крак. Вторият 
слепец казал: Те приличат на метли. Той опипал опашка. Третият казал: Те 
приличат на клони. Той опипал бута. Този, който опипал корема казал: Те 
приличат на купчина земя. Този, който опипал страните на слона казал: Те 
приличат на стена. Този, който опипал гърба казал: Те приличат на планина. 
Този, който опипал ушите казал: Те приличат на шалове. Този, който опипал 
главата казал: Те приличат на чутураCDLXVI. Този, който опипал бивните казал: 
Те приличат на рога. Този, който опипал хобота казал: Те приличат на дебела 
връв. И всички слепци започнали да спорят и да се карат“151. 

   В модерното общество, както бе казано, държавата е Идеология, но нещо 
повече — то бе общество на идеологиите. „Идеологиите се разгръщаха във 
времето и пространството. Те претендираха за универсалност“152, чрез тях 
светоусещаха, функционираха и се възпроизвеждаха отделните нива, 
стратиCDLXVII и прослойки на модерното общество, чрез тях се осъществяваха и 
развиваха различните сфери на неговото производство на материални и 
символни блага — политическа, икономическа, социална, културна и др. 
 Идеологиите се осмисляха, описваха и систематизираха чрез 
метанаративиCDLXVIII, те създаваха, интегрираха и диференцираха 
метанаративи, и така и самите те неизбежно и неусетно се превръщаха в 
метанаративи (големи разкази), може би даже в мета-метанаративи (големи 
разкази за големи разкази). В този смисъл модерното общество бе 

 
CDLXIII Лев Толстой (1828—1910) — гениален руски писател, един от най-големите световни творци, автор на редица 
произведения, сред които блестят шедьоврите „Война и мир“ (1869) и „Ана [Анна] Каренина“ (1877). 
CDLXIV Бут — месестата част с мускулатурата, разположена над задните крака и над опашката; задната част на гърба с 
последните няколко прешлени и ребра. 
CDLXV Бивни — необикновено дълги зъби, които се издават от устата на редица животни. Бивните са най-често 
дъгообразно извити и заострени на върха. 
CDLXVI Чутура — дълбок тесен съд от издълбано дърво, в който се счукват на прах различни предмети, обикновено 
хранителни (пипер, жито и др.); голям хаван (съд за стриване на подправки, например черен пипер, а също кафе; като е 
по-малък се нарича хаванче). 
CDLXVII Страта (лат. stratum — слой, пласт) — елемент на социалната структура (слой, група), обединен от някакъв 
социален признак (признаци) (имуществен, професионален и др.). Стратите се характеризират като общност със сходен 
стил на живот и често се организират в йерархичен ред. 
CDLXVIII Тук ще опиша понятието „метанаратив“ максимално пестеливо, без да разкривам цялата му многозначна и 
сложна същност, целия смисъл, който влагат в него философите на постмодернизма. За мен е важно това понятие, 
което може да препъне и много начетени, дори високо образовани хора, да бъде осъзнато от читателя. Метанаративът 
може да бъде разбиран като голям разказ. По-сложното схващане за метанаратива може да се опише чрез следната 
поредица от съпътстващи понятия: 
Метанаратив — образува се от представката „мета“ и думата „наратив“.  
Мета- (гр. μετά- — след, отвъд, между, после, чрез) — първа съставна част на сложни думи, със значение между, 
заедно, с, след и промяна; обозначава абстрахираност (абстрахирам се — не вземам под внимание, не вземам 
предвид, не се интересувам, откъсвам се, отделям се, оставям без внимание), обобщеност, преход към нещо друго, по-
сложно, по-висше, промяна на състоянието, превръщане; понятие за дадено понятие, понятие от втори род.  
Наратив (англ. и фр. narrative от лат. narrare — езиков акт, разказ) — излагане на ваимосвързани (хронологично и-или 
причинно—следствено) събития чрез последователност от думи или образи, повествование, сценарий, история, разказ.  
Метанаративът е универсална система от понятия, знаци, символи, метафори и др., с която се цели създаването на 
единен, общ тип описание. Като правило метанаративът е изчерпателно обяснение на дадена реалност или процес и 
се състои от най-общи понятия и се създава преди всичко в процеса на философското осмисляне. Освен като голям 
разказ (метаразказ), може да се разбира съответно и като голямо повествование (метаповествование), голям 
сценарий (метасценарий) и голяма история (метаистория). 



метанаративно общество — общество на големите разкази, на големите 
сценарии, на големите обяснителни схеми. А така също на големите идеологии, 
метаидеологиите (идеилогии за идеологиите), т.е. на метатеориитеCDLXIX, на 
големите теории за устройство и преобразуване на обществата — 
КонсерватизъмCDLXX и Либерализъм, защо не Социализъм и за жалост 
ФашизъмCDLXXI. 
 Именно чрез метанаративите, големите разкази, големите сценарии, 
големите обяснителни схеми — Идеология (Марксизъм, Либерализъм, 
Фашизъм, Анархизъм и др.), Религия (Християнство, Ислям, Будизъм и др.), 
История, Наука, Психология, Изкуство — бяха поддържани стабилността и 
порядъка на модерното общество153, както пише бащата на съвременната 
критична теория на постмодернизма Франсоа ЛиотарCDLXXII,154. Към големите 
наративи тук бих добавил Демокрация, Сигурност, Свобода и дори 
Общество. 
 Галя Симеонова-КонахCDLXXIII е много права като твърди, че: „Това е една 
от основните мисловни насоки на постмодернизма, пряко свързана с 
отхвърлянето на философската традиция за търсене на обективен образ на 
света, абсолютни ценности и философски корени на науката, етиката, прогреса, 
чрез системите, отнасящи се до Бога, Природата, Мислещия субект, Историята, 
т.е. „големите наративи". Оттук има само една крачка до релативизма на 
познанието и убеждението, че не съществуват абсолютни и обективни 
критерии. В този контекст се вписва спорът на ДеридаCDLXXIV с Клод Леви-
СтросCDLXXV и неговата концепция за бриколажаCDLXXVI, вземането на образи от 
натуралния свят”155. 
 Знаменитата теза на Лиотар: „Ако опростим нещата до крайност, 
можем да приемем, че „постмодерното“ е недоверие в 

 
CDLXIX Метатеория — теория от втори порядък за дадена теория; теория за теория; теория, имаща за предмет друга 
теория и изучаваща нейните свойства, структури, закономерности, методи на изследване. Понятието е въведено за 
първи път от Давид Хилберт (David Hilbert, 1862—1943), един от най-влиятелните математици в първата четвърт на XX 
век.  
CDLXX Консерватизъм — политическа доктрина, възникнала след големите обществени сътресения в Европа, 
предизвикани от Френската революция. Консерватизмът обединява всички, които се противопоставят на революцията и 
„модернизацията на обществените отношения“ и по същество защитава традиционните аристократични и монархически 
ценности от епохата на Просвещението отпреди т.нар. Велика Френска революция. Консерватизмът е насочен към 
запазване на исторически доказалите се институции и традиции и осигуряване на социалната стабилност, против 
промените, които могат да нарушат естествения ход и приемствеността в развитието на обществото. 
CDLXXI Фашизъм (итал. fascismo от fascio — съюз, сноп, връзка, обединение)  — доминираща, тотална система от 
идеологически, политически, военни, икономически и социални възгледи, принципи и практически методи за 
управлението на Италия през периода 1922—1943. В Германия се нарича национал-социализъм, нацизъм (1933—
1945); обобщено название на крайно десни политически движения и идеологии от диктаторски тип с еднопартийна 
държава, радикален национализъм, култ към личността на лидера, вожда, силно военизирано общество и тоталитарно 
управление (тоталитаризъм). Тоталитаризъм (лат. totalis — целият, пълен от лат. totalitas — цялост, пълнота) — 
политически режим, стремящ се към пълен (тотален) контрол на държавата над всички аспекти на живота на 
обществото и човека. Всяка опозиционност се смазва безпощадно, създава се илюзия за пълно одобрение от народа 
на действията на властта. 
CDLXXII Жан-Франсоа Лиотар (Jean—François Lyotard, 1924—1998) — френски философ и теоретик на литературата. 
CDLXXIII Галя Симеонова-Конах — български филолог, културолог, учен в областта на съвременната теория на културата 
и публицист. 
CDLXXIV Жак Дерида (Jacques Derrida, роден Jackie Derrida, 1930-2004) — най-известният съвременен френски философ, 
писател, литературен, културен и политически теоретик. 
CDLXXV Клод Леви—Строс (Claude Lévi—Strauss, 1908-2009) — ярък френски културолог, етнограф и социолог. 
CDLXXVI Бриколаж (фр. bricolage — вършене на някаква работа, неопределена професия, използване на подръчен 
материал) — създаване на конструкция, предмет, продукт от разнообразен обхват от предмети (понякога по нов, 
нетипичен или нестандартен начин, в различен стил), които по някакъв начин са на разположение и дори могат да са 
иначе ненужни, за изхвърляне. Клод Леви-Строс използва това понятие за да опише всяко спонтанно действие, после 
го разширява до включване на характерни схеми на митологичното мислене (ориентиращо се към чувствените 
възприятия за вещите предметите и явленията, за разлика от научното мислене, ориентиращо се към техните 
абстрактни възприятия), т.е. това мислене се осъществява чрез използване на ограничен набор „подръчни средства“ за 
конструиране на представи на първичното светоусещане (знаци), намиращи се някъде на средата на пътя между 
чувствените образи (емоционалното възприятие) и съдържателните понятия (рационалното мислене).  



метанаративите“CDLXXVII,156,  се е превърнала в знак, в ключ за разбирането на 
постмодерното общество. Според тази теза постмодернизмът е недоверие 
към, разочарование от и критика, криза и ерозия на метанаративите (на 
големите разкази, на големите сценарии, на големите обяснителни схеми), 
които остаряват като способ за разбиране и конструиране на света.  В 
съвременния свят все повече „няма място за метатеории, които обхващат 
големи области от реалността и следователно са достатъчно независими от 
контекста”157. Това е неизбежно и необходимо, защото постмодерното знание 
„изостря нашата чувствителност към различията и засилва способността ни да 
понасяме несъизмеримото“158. 
 Под натиска на промените, породени от новите потребности и стремежи 
за конструиране на смисъла, от новите форми и възможности за човешки 
комуникации, от новите технологии и начини за манипулиране на обществата и 
хората, в постмодерното общество метанаративите започват да се разпадат 
на мининаративи и микронаративи, големите разкази — на миниразкази и 
микроразкази, „които не претендират за универсалност, истинност, разумност, 
сигурност [и] винаги са ситуационни, временни, условни, спонтанни, обхващат 
локални събития, а не широкомащабни глобални концепции“159. 
 Краят на големите наративи, на метанаративите може да превърне тези 
големи наративи, метанаративи от същност и съдържание в „опаковка“, във 
форма. Да напомня, че заедно с останалите значими големи наративи, 
метанаративи, пред такава перспектива са изправени и ключовите за нас 
големи наративи, метанаративите Демокрация, Сигурност, Свобода и дори 
Общество. Всички метанаративи, големи наративи започват да губят своята 
социално организираща и обществено мобилизираща същност на инструменти 
за контрол, за унификация, за единно разбиране на целите и приоритетите (т.е. 
какво да бъде постигнато, като споровете остават, допускат се, дори се 
поощряват по отношение на това как то да бъде постигнато, в каква степен да 
бъде постигнато, с какви ресурси да бъде постигнато). И така те придобиват 
многозначност, многоличност, многосъщност; придобиват различни разбирания 
и още повече — различни начини на разбиране; придобиват различни 
специфики, придобиват характера — да използвам отново и отново това 
любимо сравнение — на дъга, а дъгата може и трябва да бъде разплетена, 
както казва Ричард ДокинсCDLXXVIII,160, всеки метанаратив може и трябва да бъде 
дефрагментизиран, деконструиран. Ето така доскорошният имащ почти статут 
на абсолютен или поне смятан и възприеман за монолитен метанаратив се 
разпада на парченца и от тях при различни комбинации могат да се получават 
различни отделни наративи (твърде често мини-, дори микро-наративи), които 
само донякъде, само в някаква степен напомнят своя прародител, големия 
наратив, метанаратива, точно както човекът и шимпанзето имат общ 
прародител161 и всеки от тях напомня за него, но двамата се различават твърде 
много помежду си. 

 
CDLXXVII Метанаративите — метаразказите. В превода на Тони Николов се използва думата „метаразказ“, вместо 
„метанаратив“. Срв. Лиотар Жан-Франсоа. Постмодерната ситуация. Изложение за състоянието на съвременното 
знание. С.: Наука и изкуство, 1996. 
CDLXXVIII Ричард Докинс (Richard Dawkins, 1941) — английски биолог и зоолог, хуманист, писател, популяризатор на 
науката, автор на научно-популярни и невероятно популярни книги, например „Себичният ген“ (1976, 1989, 2006), 
„Разширеният фенотип“ (1982, 1999), „Слепият часовникар“ (1986, 1991, 2006), „Най-великото шоу на земята“ (2009) и 
др. Ричард Докинс (Richard Dawkins, 1941) — силно нашумял с книгите си английски биолог, писател, хуманист, 
неодарвинист. 



 Фредерик ДжеймисънCDLXXIX макар и да критикува от марксистки позиции 
постмодерното общество, е съумял да систематизира някои от неговите 
дефицити и дори дефекти:  
 1. Повърхностност и недостатъчна дълбочина;  
 2. Отслабени емоции и афекти, на мястото на които идва 
своеобразната еуфория („нагорещяване“);  
 3. Загубена историчност (ние не можем да знаем миналото, 
„безпорядъчно се изяждат всички стилове на миналото“, всичко е само 
потпуриCDLXXX, т.е. противоречива, слабо свързана смес от различни идеи, без 
ясното усещане на хода на времето); и 
 4. Влияние на новите технологии (например конвейерътCDLXXXI е 
заменен от електронни средства като телевизор и компютър, „свиващи“ и 
уплътняващи всичко в плоската повърхност на изображението, за разлика от 
„взривяващите“ се и разширяващи всичко технологии на модерна)162.  
 Наистина „постмодерните общества са само повърхности без дълбочина, 
само знаци, без същности, само обозначаеми“. Както пише Цветан 
ТодоровCDLXXXII, постмодерният модел е „призван да благоприятства 
единствено разликите [...] постмодернизмът абсолютизира релативизма”163. 
 Към края на този мой разказ за постмодерното общество не може да не 
бъде отделено място на първото истински постмодерно понятие — 
симулакрумCDLXXXIII.  
 Това, че постмодернизмът, особено в произведенията на културата все 
повече създава повърхностни, недълбоки образи, извиква на дневен ред 
понятието симулакрум: „образът като нямащ никакво отношение към 
реалността”164 — забележително точна характеристика, етикет и символ на 
постмодернизма.  
 Постмодернизмът, смята Фредерик Джеймисън, а след него и Жан 
Бодрияр, се характеризира с подражателство; нашият век е „век на притворството“. 
А непрекъснатото имитиране и подражаване създава симулакруми, „копия без 
оригинали“. Не би могло да бъде другояче, когато се размиват и изтриват 
различията между знаци и значения, когато е все по-трудно да се отличи реалното 
от това, което го копира и измества в съзнанието на хората. Така възниква 
паралелната или копираната реалност, която Жан Бодрияр нарича 
„хиперреалност“ или „свръхреалност“CDLXXXIV, както по-често се превежда у нас. 
Културата, която отразява подобно светоусещане, която се опитва от сенките да 

 
CDLXXIX Фредерик Джеймисън (Fredric Jameson, 1934) — американски литературен критик и теоретик на марксизма.  
CDLXXX Потпури (фр. potpourri — смесено блюдо) — първоначално думата е означавала ястие от различни видове месо; 
смесване, струпване на неща от различни рецепти, продукти, творби; музикална пиеса, съставена от популярни мотиви 
от други произведения. 
CDLXXXI Конвейер (англ. convey — придвижвам) — организация на производството, по-точно на изпълнението на отделни 
операции, при което целият процес се разделя на отделни стадии с цел повишаване на производителността, като се 
изпълняват едновременно операции върху няколко изделия, преминаващи през различни стадии на изработка. 
Конвейер се нарича и механическото приспособление за придвижване на изделията между отделните стадии при 
такава организация на труда. 
CDLXXXII Цветан Тодоров (1939) — българин, виден френски философ и културолог. 
CDLXXXIII Симулакрум (лат. simulo, simulacrum, мн. ч. simulacra — подобие, правя се, преструвам се) — копие, нямащо 
оригинал в реалността, знак, нямащ обозначаем обект в реалността; по-рано е означавал просто изображение, картина 
и то без да е задължително точно изображение, може да е наподобяваща рисунка, преразказ на реална история, 
непълноценно изображение, без същността или качествата на оригинала. Въведено е в употреба от френския 
философ, социолог и културолог Жорж Батай (Georges Bataille, 1897—1962) в средата XX век. В днешно време се 
употребява предимно в смисъла, използван от видния френски социолог, културолог и философ Жан Бодрияр Jean 
Baudrillard, 1929—2007), а именно изображение (копие) без оригинал, образ на нещо, което всъщност не съществува. 
Може да бъде и имитация на съществуващ предмет или явление, която много слабо напомня за него. Кентавърът (гр. 
Κένταυρος — в древногръцката митология полу—човек и полу—кон, същество с глава, ръце и гръден кош на човек и 
тяло на кон) е често даван пример за симулакрум. Фредерик Джеймисън нарича симулакрум копие, което само по себе 
си вече е копие на обект или човек от реалността. 
CDLXXXIV Хипер- (др. гр. ὑπέρ — над, отгоре) — представка, означаваща над, върху, свръх, много повече от нормалното. 



възстанови образите на породилите ги обекти е именно културата на 
симулакрумите165. 
 Ето пример за това — средствата за масова информация престават да 
бъдат огледало на действителността, самите те стават действителност и макар 
че подменят и изкривяват, деформират действителността, всъщност те стават 
по-реални от действителността, от реалността, стават свръхреалност и тогава 
реалното става подчинено на свръхреалното, минава на заден план и накрая 
въобще изчезва. Как тогава да се различи реалността от спектакъла? А когато 
това става е невъзможно, то в края на краищата вече няма реалност, има само 
свръхреалност166. Така вече имаме не копие на действителността, не дори 
нейно подправяне, даже фалшифициране, а симулакрум — нещо, 
едновременно съществуващо и имагинерноCDLXXXV и то не само представя 
погрешно реалността или я омаловажава и влошава, а вече по своята размита 
същност е представа от някаква свръхреалност, то е реално без произход или 
без реалност и реалното започва да се определя не като образ от реалността, 
а като нещо, на което е възможно да се направи еквивалентна репродукция. А 
оттук вече заради и чрез симулакрума се изкривява реалността и започва да се 
губи разбирането кое е по-реално — реалното или симулакрумът167. 
Симулакрумът никога не е това, което скрива истината, напротив — истината е 
това, което скрива факта, че всъщност няма нищо и затова симулакрумът е 
истинското, а истината е това, което го няма, което отсъства, което не 
съществува168. Ние се движим като сомнамбулиCDLXXXVI сред свръхреални 
обекти и модели, които нямат оригинал или реални първообрази. И така 
постепенно „светът става сбор от заблуди, привидности и фантоми на 
съзнанието, като думата, речта, печатът, изкуството, дрехата, дори отделните 
хора се превръщат в знакове и напомнят познати идеи“169. Симулакрумите се 
превръщат в пространство, чиято карта предшества неговата територия170 - 
пространство, което ние леко и лесно  обитаваме, където свръхреалното е 
реално171, защото самите ние възприемане себе си като свръхреални 
същества, мислейки си, че си оставаме реални, земни, истински, верни на себе 
си. 
 
 В заключение ще отбележа, че макар и да взима връх разбирането за 
настъпването на постмодерното общество, за постмодернизма като нещо ново, 
при това качествено ново, което постепенно идва на мястото и най-вече на 
времето на модерното общество, това не е уникална и универсална теза, дори 
сред учените и философите, които в най-дълбока степен анализират тези нови 
черти, характеристики и дори същности.  
 Така например, според анализ на Андреас ХюйсенCDLXXXVII (макар и правен 
преди близо 30 години, т.е. в първите години на настъпващата постмодерност!) 
по отношение на дефинирането на постмодернизма има няколко групи 
изследователи: 1. Определяне на посотмодернизма като „ултра“ модернизъм; 2. 
Схващане на постмодернизма като „съпротива“ или „разрив“ в модернизма; 3. 
Описване на модернизма чрез установяване на общите тенденции (и различия) в 
творчеството и дискурсите на изповядващите го; 4. Фиксиране на различните 
значения на употребата на понятието постмодернизъм. Към тях Иванка 

 
CDLXXXV Имагинерен — въображаем, измислен, несъществуващ, недействителен, нереален 
CDLXXXVI Сомнамбулизъм (лат. somnus — сън и ambulo — ходя, скитам, остаряло название лунатизъм) — ходене на сън, 
болестно състояние, при което хората се движат по време на сън, обикновено с отворени очи и всички действия са 
несъзнателни. 
CDLXXXVII Андреас Хюйсен (Andreas Huyssen, 1942) — германски културолог и изследовател на литературата. 



РайноваCDLXXXVIII добавя и пето разпространено схващане, че „постмодернизмът 
е измислица, защото нито в изкуството, нито във философията съществува 
собствено течение, наречено модернизъм, за да може да се говори за 
ПОСТмодернизъм“.172 
 Може би най-ярката алтернативна концепция е тази за разграничаване на 
две фази на модерността, между които няма непреодолими качествени 
различия, като втората фаза, тази на късната модерност, е само естествен и 
логичен резултат от развитието на модерността, от натрупването на промени, 
които засилват до много висока степен иначе типичните, стандартните, 
нормалните черти, характеристики и дори същности на модерността173. Сред 
представителите на тази алтернативна концепция (или писали в нейния дух) са 
Антъни ГидънсCDLXXXIX, Улрих Бек, Скот Лаш, Джон ЪриCDXC и др. Те смятат, че в 
наши дни приключва епохата на първата модерност, рефлективната 
модерностCDXCI и започва епохата на втората модерност, рефлексивната 
модерностCDXCII, т.е. модерност, свързана по-скоро с рефлекса (reflexion), 
отколкото с разсъждението  (reflection)174. 
 Рефлективната модерност, която започва с Новото времеCDXCIII, се 
характеризира с преобладаването на индустриализма, със сложните социални 
структури, със засилващата се автономност на индивидите. В тази модерност 
индивидът е рефлективен, т.е. ориентиран към своето отношение към обекта, 
към обективното знание. Изборът, който прави индивидът е линеен, ограничен 
от структурите и нормите на обществото и общностите (включително 
прослойките), на които той принадлежи. Представите и разбиранията му са 
устойчиви, принципни, рационални. 
 Рефлексивната модерност започва на Запад през последната трета на 
XX век. Съвпада с постиндустриалната епоха и глобализацията и се 
характеризира не със статичните структури, а с динамичните процеси, „потоци“. 
В тази модерност индивидът е рефлексивен, т.е. неговото съзнание се 
ориентира към правенето на избор, отговарящ на неговите склонности и 
предпочитания. Изборът, който индивидът прави е нелинеен, все по-слабо 
ограничен от структурите и нормите на обществото и общностите (включително 
прослойките, на които той принадлежи). Представите и разбиранията му са 
подвижни, ситуативни, ирационални. 
 Без дори да се осмелявам да влизам в задочен спор с едни от най-
значимите западни (предимно европейски и най-вече западноевропейски) 
философи, аз наистина смятам, че пред очите ни, заедно с постепенното 
слизане от научната сцена на моето поколение, от историческата сцена слиза и 
модерното общество. Така както вместо нас на научната сцена излиза едно 
ново, младо, жизнено и целеустремено научно поколение, така и на 
историческата сцена се появява едно много сложно, противоречиво, непознато 
и криещо сериозни предизвикателства и рискове постмодерно общество. 
Отново да изразя своето притеснение, че то освен постмодерно, т.е. 

 
CDLXXXVIII Иванка Райнова (1959) — български философ, специалист по съвременна западноевропейска философия. 
CDLXXXIX Антъни Гидънс, барон (Anthony Giddens, Baron Giddens, 1938) — виден английски социолог, един от водещите 
съвременни социолози. 
CDXC Джон Ъри (John Urry, 1946) — британски социолог. 
CDXCI Reflective (англ.) — отразяващ, замислен, склонен към размисъл, към самоанализ, непроизволен; 
CDXCII Reflexive (англ.) — възвратен, рефлексивен, несъзнателен, подсъзнателен, неволен, инстинктивен, машинален, 
механически, автоматически, по рефлекс. 
CDXCIII Ново време (Нова история, Modern Age, Modern Times, Modern History) — период в историята на човечеството 
между Средновековието (края на   V век — началото на XVI век) и Най-новото време (от началото на XX век). 



POSTmodern, може да се окаже и LOSTmodern society — обществото на 
загубената модерност? 
 



ТРЕТА ГЛАВА 
  

Рисковото общество 
   
    
 

Ако се осланяш на сигурността си и не мислиш за 
евентуалните опасности, ако не знаеш достатъчно, за да 
действаш решително, когато враговете се появят, ти си 
врабче, свило гнездо върху бойна палатка, като риба, 
попаднала във водовъртеж – а тези същества няма да 
преживеят деня. 

Чу Ко ЛиангCDXCIV 
 
  
 
 В тази глава ще стане дума за навлизането на света през първото 
десетилетие на ХХІ век в Рисковото общество, в Третата вълна на 
сигурността — Вълната на риска, и преминаването му към качествено нова 
фаза на неговото развитие — фазата на риска, при изследването на която 
неизменно трябва да се използва категорията „несигурност”. Това е така и 
лесно можем да се убедим в абсолютно задължителното присъствие на 
несигурността като базисна характеристика в различните описания и анализи 
на глобалната стратегическа ситуация, в алтернативните сценарии и прогнози, 
независимо дали се говори: 

• за Рисковото общество („съвременността е култура на риска“ по 
думите на Антъни Гидънс175) и неговите серийно произведени 
несигурности (по Улрих Бек176); 

• за времето на ескалиращите Четири „НЕ” — Неопределеност, 
Нееднородност, Неустойчивост и Несигурност; 

• за преминаването от една криза с повишена несигурност към 
друга криза с повишена несигурност при неизменно присъщата за 
тези кризи нелинейна зависимост между причините и следствията, 
когато малки въздействия могат да предизвикат големи последици 
и обратно — големи въздействия могат да доведат до малки 
последици, т.е. да се пилее огромна енергия за постигането на 
нищожен резултат; 

•  за стремителното ни приближаване към точката на бифуркация, 
след която несигурността на нашата цивилизация или ще бъде 
поставена под контрол, като човечеството мобилизира своите 
материални и морални ресурси и поеме по нов, по-разумен път, 
оставящ му реални перспективи за оцеляване; или ще продължи 
да нараства с ускоряващи се темпове, като човечеството започне 
да деградира, да се разпада на конфронтационни общности с 
антагонистични „ценности” и да се свлича в състояние на 
перманентен хаос и самовъзпроизвеждаща се анархия.  

 Излизането на преден план на несигурността като неизменна 
характеристика на глобализиращото се, постмодерно, рисково и мрежово 

 
CDXCIV Чу Ко Лианг (пинин Zhūgě Liàng, англ. Zhuge Liang, рус. Чжугэ Лян, 181—234) — китайски пълководец и държавен 
деец, признат за един от най-великите стратези на своята епоха. Цитатът е от: Грийн Робърт. 33-те стратегии за 
войната. С.: Сиела, 2009, с. 51 (превод Илия Иванов). Пинин (буквално „свързване на звуци“) — транскрипция на 
китайския език на основа на латинската азбука; в Китай има официален статут. 



общество не означава единствено и задължително да произвеждаме в мислите 
и смислите песимизъм, страх, стрес и паника. Напротив, става дума за 
качествено различна характеристика на средата, към която трябва да 
привикваме. По-долу ще говорим за трите вълни на Сигурността — Вълната 
на безопасността, Вълната на сигурността и Вълната на риска. Тук ще 
използваме темата „вълнà” само в много конкретен, не в преносен, натоварен с 
цивилизационни или „преходни” (свързани с прехода от една фаза на 
историческо развитие в друга) характеристики.  
 Да си представим най-напред като хипотетична ситуация плуването в 
басейн. Там са взети всички възможни мерки за максимална безопасност на 
плуващите — малка дълбочина, близки разстояния на краищата на басейна, 
множество хора, които веднага ще се притекат на помощ, спасител, който в 
течение на секунди може да се окаже до вас. Ето това в голяма степен се 
нарича абсолютна безопасност, за която по-късно ще стане дума. Но и в 
дадения момент е ясно, че всичко е свръхфокусирано върху безопасността и 
затова басейните са препълнени през лятото. 
 Нека сега да си представим езеро — крайградско, такова, в което 
къпането е разрешено и поставено под известен контрол, за да се обезпечи 
надеждна безопасност. Тук отново говорим за безопасност, макар тя да не е 
толкова пълна и почти идеална, както в басейна. Но все пак — очертани са 
зони, в които може да се плува, маркирани са незащитените места и опасните 
дълбочини, обкръжението от хора не е плътно, ала човек така или иначе е в 
обхвата на видимостта на поне някои от тях, има спасител, създава се усещане 
за гарантирано безопасно плуване и за контрол върху ситуацията и затова 
безопасността можем да бъде описана като защитена безопасност. 
 При тези два вида сигурност — абсолютната безопасност и 
защитената безопасност — като че ли системата (човекът, общността, 
обществото) се осигурява или я осигуряват отвън—навътре, т.е. външните 
фактори, обстоятелства определят границите, пределите, превръщат ги в 
строги очертания и системата трябва да се придържа, да остава от вътрешната 
страна на тези граници или предели; системата играе преди всичко роля на 
обект на средата и сигурността, на мерките за безопасност. 
 В този ред на мисли и на „разширяване” на водното пространство, да 
вземем плуването в море. В него, с изключение на крайбреговата пясъчна 
ивица, отдалечаването навътре към хоризонта крие немалка доза опасност, 
затова всеки очертава своя периметър на навлизане. С други думи, човек 
определя каква сигурност може да си позволи и се държи в тези самоналожени 
предели. Ето това е относителната сигурност. Тя е относителна, не само 
защото не е пълна, абсолютна, идеална, каквато всъщност сигурността (за 
разлика от безопасността) не може да бъде, но и защото се съотнася до 
съответната система (човек, общност, общество), т.е. зависи от потребностите 
и способностите на тази система. И е ясно, че морето не е езеро, още повече 
пък басейн! Затова с него шега не бива. 
 И  накрая, да преминем към плуването в океан. Ето това е метафора за 
Рисковото общество! Говорим за плуване, но то е коренно различно от 
плуването в басейн, в езеро или в „опитомено” море. То сàмо се нарича 
плуване, а иначе изисква съвсем различни способности. Там не може да се 
издържи дълго време с помощта на обичайните умения и възможности, с 
традиционния тренинг и подготовка. За да оцелее човек (а това означава в 
метафоричен план да остане в състояние на сигурност), той трябва да положи 



свръхусилия, да се мобилизира, да „отсече” редица иначе нормални човешки 
желания и потребности и да се фокусира върху справянето, оцеляване и 
спасението си, да претрансформира цялата си вътрешна система. Това именно 
се нарича трансформационна сигурност. 
 Трансформационната сигурност съдържа това, което в голяма степен в 
обикновения живот ние свързваме с несигурността — невъзможността да сме 
сигурни, да сме в сигурност и да имаме контрол върху ситуацията, ако 
продължим да живеем по старому, т.е. както винаги, без да променим нещо. 
Несигурност — това е усещането, че така повече не може да продължава, ала 
промяната изисква огромни усилия. Значи ли обаче, че осъзнавайки този факт, 
ние трябва да страдаме, да умираме от страх, да се паникьосваме? Не, 
категорично не! Плуването в океана е просто различен вид плуване в различна 
среда за плуване! И ние трябва да се готвим (по-скоро младите трябва да се 
готвят!) за плуване по нов начин в нова среда.  
 Да, вярно е, има повече рискове, то затова е общество на риска, рисково 
общество, но пък има и много нови възможности. Малко ли е това, че нито една 
грешка, нито една стъпка на криво не е фатална? Малко ли е това да плуваш в 
океан, да си част и частица от едно уникално трансконтинентално, 
трансхоризонтно пространство, да си част и частица от света?  
 Да, вярно е, младите хора у нас нерядко се обезверяват, защото днес 
наистина е много трудно човек да е млад. И на мен студентите понякога се 
жалват: „Свръхдинамично е всичко, промяна след промяна, риск след риск, 
нито миг покой!”. Сега има моменти, в които на всеки млад човек му се иска да 
каже: „Спрете света, искам да сляза! Не може ли поне малко по-бавно да се 
развиват нещата, не може ли да бъдат по-малко и по-малки промените?” Но 
това си има и своите прелести... Може ли да им обясниш на младите, че някога, 
в златната клетка на сигурността („златна, ала клетка!“, колкото и не малка част 
от възрастните днес да въздишат за обратното — „клетка, ала златна!“), 
повечето от нас, тогавашните млади, като виждахме как живеят хората в други 
държави и как при нас нищо не се променя, а сякаш е застинало, закостеняло и 
затормозено, си казвахме: „Спрете света, искам да се кача! Не може ли поне 
малко по-бързо да се развиват нещата, не може ли поне нещо и поне някак да 
се промени?”. 
 Ще добавя само, че при тези два вида на сигурност — относителната 
сигурност и трансформационната сигурност — като че ли системата 
(човекът, общността, обществото) се осигурява или я осигуряват отвътре—
навън, т.е. вътрешните фактори, обстоятелства определят границите, 
пределите, превръщат ги (понякога на принципа „проба—грешка”)  в неясни, 
смътни очертания. Системата трябва постоянно, намирайки се от вътрешната 
страна на тези граници или предели, да смята, да калкулира, да изчислява 
може ли да опре до тях, да се опита ли да ги разшири. Така тя играе преди 
всичко роля на субект в средата и сигурността, в търсенето на баланс между 
потребностите от сигурност и способностите за обезпечаване на тази 
сигурност. 
 По-късно ще покажа, че независимо от относително краткия исторически 
период от 20—25 години малко преди и след края на Студената война (не на 
последно място и поради събитията от 11 септември  2001 г.), науката за 
сигурността преживя двуетапна забележителна еволюция в разбирането за 
сигурността, като излезе от Първата вълна (Вълната на Безопасността), 
премина през Втората вълна (Вълната на Сигурността) и вече навлезе в 



Третата вълна (Вълната на Риска)177. 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 КунCDXCV. 
 Томас Кун се противопоставя на схващането за линейното 
последователно натрупване на научното знание и разглежда развитието на 
науката не като плавен, а като скокообразен процес, който може да бъде 
описан схематично така: 
  

„Стара парадигма” 
(господство на нормалната, традиционната наука) 

↓ 

„Криза на старата парадигма” 
(сблъсък на подходите, нормите и категориите  
на старата и новата парадигма) 

↓ 

„Смяна на парадигмата” 
(научна революция по Томас Кун) 

↓ 

„Нова парадигма” 
(господство на екстраординарнатаCDXCVI, революционната 
наука) 
 

  
 Научната революция по Томас Кун, се изразява именно в смяна на 
парадигмата178. Като говори за ключовата роля на парадигмите, той разбира 
под това понятие: „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 
съвкупност ни дава моделите, от които възникват конкретните традиции на 
научното изследване”179. 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 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”180. При 
този скокообразен, качествен преход (революция) от една научна парадигма 
(„нормалната”, интрапарадигмалнаCDXCVII наука) към друга (революционната, 

 
CDXCV Томас Кун (Thomas Kuhn, 1922—1996) — американски мислител, социолог, учен в областта на историята и 
философията на науката. 
CDXCVI Екстраординарен (от англ. extraordinary) — необикновен, необичаен, изключителен, забележителен, удивителен, 
чуден; странен; който излиза от рамките на обикновеното. 
CDXCVII Интра-/интро- (лат. intra-, intro- — във, вътре, вътрешен) — първа съставна част на сложни думи, обикновено 
научни термини, със значение „във”, „вътре”, „вътрешен”, „вътрешно”. 



интерпарадигмалнаCDXCVIII наука) е естествено, че през известен период 
подходите, нормите и категориите на старата и новата парадигма влизат в 
конфликт. Това е етапът на кризата, на сблъсъка между адептитеCDXCIX на 
старата и привържениците на новата парадигма, на промяната на схващанията, 
която понякога е мъчителна. Този конфликт е още по-сложен, 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. 
 Ние вече говорихме за различните видове сигурност — абсолютна 
безопасност, защитена безопасност, относителна сигурност и 
трансформационна сигурност. Всъщност, това е една от най-важните 
класификации на видовете сигурност, върху която се базира и вълновата 
теория на сигурността, от която следва и Третата вълна на сигурността — 
Вълната на риска. За да осмислим тази класификация, трябва най-напред да 
разгледаме сигурността като мяра за статическа или динамическа 
устойчивост. 
 Ако дадена система е в състояние на неравновесие или на такова 
неустойчиво равновесие, при което най-малкото въздействие върху нея може 
да я извади необратимо от него, то съвсем логично не може да се говори за 
сигурност на тази система, по-скоро нейната сигурност достига своя минимум, 
съответно нейната несигурност достига своя максимум. Ако обаче системата е 
в устойчиво равновесие, така че при всяко въздействие тя, дори да се отклони 
от равновесното си положение, след пренебрежими или поносими усилия и 
след (сравнително) кратки колебания отново се връща в него, то тогава 
нейната сигурност е в своя максимум, а нейната несигурност е в своя минимум. 
 Максималната несигурност може да се онагледи с топче, закрепено на 
върха на параболично изпъкнала повърхност (Илюстрация 3.1а.). Съвсем лек 
тласък е достатъчен, за да се търкулне топчето в непредвидима посока. 
Съответно аналогия на максималната сигурност се постига чрез топче, 
лежащо на дъното на параболично вдлъбната повърхност (Илюстрация 3.1б.). 
Дори отклонено нанякъде, след кратки колебания то застива в равновесното си 
положение. Колкото по-дълбока е вдлъбнатината, толкова по-силни тласъци 
няма да попречат на топчето след известно време пак да се укроти на дъното. 
Друга илюстрация е стандартното махало с топче, което се колебае около 
срединното, най-ниско положение. Ако топчето бъде закрепено в най-горното 
положение, то ще се люшне надолу и при съвсем лек тласък. А ако е в най-
долното положение, дори да бъде отклонено, то ще се полюлее и отново ще 
спре в това положение.  
 

 
CDXCVIII Интер (лат. inter — между) — първа съставна част на сложни думи със значение „между”, „взаимно”, „заедно”. 
CDXCIX Адепт (лат. adeptus — достигнал) — последовател, ревностен привърженик на учение, знание, идеи. 



 
 
 Илюстрация 3.1. Онагледяване на: а) максималната несигурност; б) максималната 
сигурност. 

 
 В този смисъл сигурността е мяра за устойчивостта на равновесното 
положение на системата. Това означава, че 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. 
 Говорим за равновесие — то е идеалният вариант — на  статуквото, на 
отсъствието на промяна, т.е. на „не-промяната”. Реалният живот обаче носи в 
себе си много повече динамиката, която не познава пълната неподвижност. 
Какво тогава означава „не-промяната”?  
 Ако величина (характеристика, явление) се променя за период, 
значително по-дълъг от живота на един човек, то за самия човек тя практически 
не се променя. Той не може да „усети” промяната. Най-много да живее с 
някакви смътно тревожни предчувствия и чувства, че нещо става, че нещо 
сякаш се изнизва като пясък през пръстите, че като че ли е стъпил върху 
подвижни пясъци. Затова за този човек твърде бавната промяна е всъщност 
„не-промяна”. 
 Всяка система има вградена в себе си единица за време, с която се 
оразмерява многообразието от своите жизнени процеси.  
 Ако размахът на вълната на промените е много по-малък от тази 
времева единица, то системата веднага „усеща“ промените (както всички ние 
почувствахме с оголените си нерви в края на 1996 г. и началото на 1997 г. при 
управлението на БСП как доларът поскъпва с огромна скорост и от 20-30 лева 
за долар, той бързо стигна 2000, много бързо и 3000 лева за долар, а България 
претърпя, по-скоро обикновените хора претърпяха опустошителна финансова 
катастрофа).  
 Ако обаче размахът на вълната на промените е много по-голям от (т.е. 
надхвърля значително) тази времева единица, то докато промените протичат, 
системата няма да ги „усети” (както когато морските вълни разяждат и 
подкопават скалата в продължение на хиляди години, ние, когато отидем лете 
при скалата, не забелязваме как още повече са я разяли и подкопали вълните). 
Това ще рече, че в интервала, определен от времевата единица, промените 
няма да преведат системата в качествено ново състояние, няма да предизвикат 
у нея необратими трансформации и разкъсвания на функционални и 
структуроопределящи връзки. Ето защо може да се каже, че за дадена система, 
„не-промяна” — това е всъщност (много бавна) промяна, последствията от 
която не се усещат от системата. Точно така сигурността е несигурност, която 
нараства толкова бавно, че системата не може да „усети” нито нарастването на 
несигурността, нито последствията от това нарастване за самата нея, като ще 



подчертая отново, че на практика сигурност няма, а сигурността е само 
една много бавно нарастваща несигурност. Ето защо въпросът всъщност не 
е „Дали има несигурност?”, а „Каква несигурност има?”. 
 Засега съзнателно оставах в по-лекия дял на механиката — статикатаD. 
Така в известна степен следвах изключително ценените от мен учени Емил 
Дюркейм и Толкът Парсънс и духа на добрия стар функционализъмDI. 
Например, според Емил Дюркейм социалната система „се саморегулира и има 
тенденция към равновесие и хомеостаза”181, а Толкът Парсънс твърди, че 
„социалното равновесие е първият закон на социалната инерцияDII”182. Нека 
обаче отидем по-нататък — в полето на структурния функционализъмDIII (с 
Емил Дюркейм като предтеча и Толкът Парсънс като създател). Структурният 
функционализъм за разлика от функционализма изучава не само статиката (в 
организма, в системата, в социалната система), но и процеса, чиято цел е чрез 
динамично взаимодействие на структурните елементи и със средата, да се 
постигне устойчив социален ред. И тъй като вече стана дума, че сигурността е 
не толкова състояние, колкото процес, то несъмнено аналогията ще изглежда 
далеч по-ефект(ив)на, ако в нашата обяснителна схема се включат елементи от 
динамикатаDIV. 
 Нека вземем не някакво веднъж завинаги определено равновесно 
положение на системата, а една траектория на движение, която тя [е избрала 
да] следва. В духа на горните твърдения, 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. Да си представим космически кораб със 
строго определена от наземния център траектория (орбита). Движението на 
кораба е устойчиво, ако каквито и смущения да възникват в резултат на 
вътрешни или външни въздействия, той продължава да следва с голяма степен 
на точност предначертаната си траектория. 
 Картината би се усложнила, ако се допусне, че системата се движи не по 
веднъж и завинаги предначертана траектория, а може във всеки момент от 
време да внася корекции в нея. Нейната сигурност в този случай е запазване на 
способността тя да се придържа към така променяната по нейна воля 
траектория; или, продължавайки с горния пример, нека в компютъра на 
космическия кораб е вградена програма за избор на оптимална траектория, 
съгласно която той сам определя посоката си на движение. Тогава това 
движение е устойчиво, ако въпреки въздействията, корабът следва зададените 
от неговата програма координати. Един динамичен процес може също да бъде 

 
D Статика (гр. στατός — неподвижен) — дял на механиката (един от основните раздели на физиката, който, най-общо, се 
занимава с изучаване на движението на материалните тела.), който изучава условията на равновесие на материалните 
точки или техните системи 
DI Функционализъм — научна школа, изучаваща функцията на всеки структурен елемент (институт) на социалния 
организъм (социалната система) и разглеждаща тази функция като насочена към съхраняването на този организъм и 
запазването на неговото равновесно и устойчиво състояние (хомеостазата). Основните принципи на тази школа са 
били разработени от Емил Дюркейм, Толкът Парсънс и други видни социолози и културни антрополози.  
DII Инерция — свойство на телата да запазват състоянието си на движение или покой, ако не са подложени на 
въздействие. Това понятие е в пряка връзка с принципа за инерцията: Всяко тяло запазва състоянието си на покой или 
на равномерно праволинейно движение, ако не му действат други сили. 
DIII Структурен функционализъм — научен подход в социологията, разглеждащ обществото като динамично стремяща 
се към социален ред система със своя структура и механизми на взаимодействието на структурите ѝ елементи, всеки 
от които има своя функция. Основоположници на структурния функционализъм са Толкът Парсънс (опиращ се на 
изследванията на Хърбърт Спенсър и Емил Дюркейм) и британският антрополог от полски произход Бронислав 
Малиновски (Bronisław Malinowski, 1884—1942). 
DIV Динамика (гр. δύναμις — сила, мощ) — дял от механиката, който се занимава и изучава причините за възникване на 
движението на материалните тела в зависимост от приложените върху тях сили или казано по друг начин, динамиката 
описва физичните величини път, скорост, ускорение и тяхното изменение под въздействието на сили. 



определен като устойчив, ако преминава през серия от равновесни състояния, 
всяко от които е устойчиво.  
 В тази смисъл: Сигурността е мяра за устойчивостта на динамичния 
процес на системата. Това означава следното — 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.  
 Обобщавайки изложеното по-горе, напълно логично е да се каже, че 
Сигурността може да се разглежда или като мяра за устойчивостта на 
равновесното положение на една система (ако се разглежда равновесното 
положение като статическа точка, наречена от учените „точков хомеостазен 
атрактор”); или като мяра за устойчивостта на динамическата траектория на 
системата (ако се разглежда една предварително определена траектория във 
времето и пространство, наречена  „траекторен хомеостазен атрактор”). 
 За да илюстрирам първия случай, достатъчно е да взема за пример 
махалото, което се колебае около срединното, най-ниско положение. Тогава 
може да се говори за сигурност, 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 взема 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.  
 Говорейки за въздействията и реакциите, които те предизвикват, се 
налага да уточня, че за изясняването на всички системни и структури подходи, 
приоритети и проблеми, свързани с управлението на сигурността, е 
необходимо винаги да бъдат определяни и анализирани няколко изключително 
съществени неща, а именно: 
 Първо, на кого трябва да бъде гарантирана сигурността (индивиди, 
общество, държава, регион, алианс). 
 Второ, какво трябва да се защитава (ценности, идентичност, ресурси, 
структури, идеи, социална тъкан на обществото, обществен ред, суверенитет, 
политически избор, например интеграционен). 
 Трето, от какво се защитаваме (риск, опасност, нападение, тероризъм, 
подмолно действие, пропаганда).  
 Четвърто, от кого се защитаваме (държави, организирани престъпни 
мрежи, различни бедствия, аварии, катастрофи и т.н.). 
 Пето, кой и как определя заплахите (властовите институции, но и не 
само те; с какви приоритети, по какви методи и с какви процедури). 
 Шесто, 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 сигурността; 

• идентификация на обекта на заплахата; 

• идентификация на субекта на заплахата; 

• идентификация на агента, управляващ сигурността; 

• идентификация на отговора на заплахата183. 



 Изяснявайки тези изключително принципни неща, вече мога да приведа 
една от най-важните класификации на отделните аспекти на сигурността, т. е. 
на видовете сигурност. Тази класификация е свързана с потенциала на 
основните предизвикателства и рискове, опасности и заплахи, пред които е 
изправена системата и нейната способност да им противодейства. Според нея 
сигурността бива: 

 абсолютна безопасност; 
 защитена безопасност; 
 относителна сигурност; и 
 трансформационна сигурност. 

 Ако се систематизират анализите от предходния раздел, би могло, 
опирайки се на тях, да се формулира принципното твърдение, че една система 
е в състояние на сигурност, когато:  

(1) няма никакви въздействия върху нея и тя, необезпокоявана от нищо, 
съхранява своето равновесно положение или динамическата си 
траектория; 

(2) има въздействия върху нея, но те не могат да я извадят от нейното 
равновесно положение или нейната динамическа траектория; 

(3) съществуват 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 
съхрани своето равновесно положение или своята динамическа  
траектория; 

(4) 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 съхрани своето равновесно положение или 
динамическата си траектория. 

 В случай (1) става дума за напълно хипотетична, идеална ситуация, при 
която системата не е изложена на никакви въздействия. Подобна сигурност, 
може да се нарече условно „абсолютна безопасност”. Тази сигурност е само 
теоретичен конструкт, защото в реалния живот е невъзможно осъществяването 
ѝ, доколкото винаги съществуват различни въздействия върху системите 
(обектите). Но в отделни (моделни) сценарии, би могло да се приеме, че е 
налице абсолютна сигурност. Например при анализа на стратегическите 
предизвикателства пред Швейцария е напълно основателна оценката, че тя се 
намира в ситуация на абсолютна безопасност по отношение на военните 
заплахи.  
 В случай (2) се подразбира, че съществуващите въздействия върху 
системата, макар реални и оказващи влияние върху нея, не са в състояние (и 
като конкретни величини, и като тенденция за развитието си във времето) да се 
отразят съществено върху нейната сигурност. Подобна сигурност, може да се 
нарече условно „защитена безопасност”.  
 В случай (3) 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 сигурност”. 
 В случай (4) се подразбира, че въздействията са над критичната точка за 
системата, но тя извършва определени структурни трансформации, с които 
усилва потенциала си и съумява да ги неутрализира и управлява успешно. 
Подобна сигурност може да се нарече условно „трансформационна 
сигурност”. 
 По времето на блоковото противопоставяне (преди 1989 г.) устойчивото 
състояние, равновесието, се приемаше за нормално, а неравновесието, 
неустойчивото състояние — като аномалия. Но 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: 

o предприема извънредни усилия, нетипични за своето нормално 
функциониране, например мащабно превъоръжаване на армията, 
стремително нарастване на военния бюджет; минаване на 
икономиката на военни релси; обща мобилизация; извънредно 
законодателство; патриотична агитация; 

o сключва двустранни договори с други държави (при това дори в 
ущърб, на собствения си суверенитет и независимост, ако това се 
налага); 

o встъпва в съюз, алианс, коалиция или система за сигурност; 
o доброволно влиза във федерация със или става част от друга 

държава. 
 На базата на казаното дотук може да се приеме, че: 
 

Сигурност за една социална система (човек, общност, общество, 
държава, общност от държави) има тогава, когато основните идеали, 
цели, ценности и интереси на системата не са подложени на никакви 
въздействия (абсолютна безопасност) или не са застрашени от 
съществуващи въздействия, които социалната система да не е в 
състояние ефективно да неутрализира (защитена безопасност), 
контролира (относителна сигурност) или управлява 
(трансформационна сигурност). 

  
 И така, тази класификация се опира на следното схващане за 
сигурността: 
 

Сигурността може да се разглежда или като мяра за устойчивостта 
на равновесното положение на една система, или като мяра за 
устойчивостта на динамическата траектория на системата. 

  



 Нека да разгледам предложената от мен Схема на Трите вълни на 
Сигурността184, отразяваща еволюцията на релациятаDV (т.е. 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 вълни185). 

ПЪРВА ВЪЛНА НА СИГУРНОСТТА 
 Първата вълна бе ВЪЛНАТА НА БЕЗОПАСНОСТТА. 
 Този период може да се определи условно като „наследен” от Студената 
война и продължаващ приблизително до 1994 г. Тогава САЩ излязоха от 
стратегическото си лутане из вакуума, настъпил след падането на Берлинската 
стена (вакуум, осцилиращ от геополитическа полиархияDVI до геополитическа 
анархияDVII и породил много кризи, конфликти, нестабилност и несигурност, 
включително и на Балканите) и поеха по пътя на укрепването на силно 
еднополюсния модел. Те превърнаха организациите, намиращи се под техен 
контрол, в инструменти на поддържането на този модел (например НАТО — не 
напразно тогава бе взето решението за разширяването на НАТО „на Изток”) и 
същевременно минимизираха ролята на организациите, в които трудно можеха 
да прокарват и налагат своите решения (например ООН). 
 Когато говоря за Вълната на Безопасността, ще подчертая, че при нея 
безопасността бе разбирана, дори буквално, като „без-опасност”. Това не беше 
само въпрос на лингвистикаDVIII, 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 защитена (обезпечена) безопасност. 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, корпорацията) 
бяха насочени към защита на безопасността. Ето защо, нека да го подчертая 
още веднъж, при Първата вълна на сигурността: 

✓ 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. 
 
 ВТОРА ВЪЛНА НА СИГУРНОСТТА 
 Втората вълна бе ВЪЛНАТА НА СИГУРНОСТТА. 
 Може да се каже, отново условно, 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 

 
DV Релация (от англ. relation) — отношение, връзка, зависимост. 
DVI Полиархия (лат. polyarchia по гр. πολυ — много и αρχία — власт) — многовластие, власт на многото. 
DVII Анархия (рус. анархия, нем. anarchie от гр. αναρχία) — отсъствие на организирана държавна власт, което води до 
безредие и хаос; безвластие. 
DVIII Лингвистика (или езикознание, от лат. lingua — език) — наука, изучаваща естествените езици. 



определен като стратегическо предизвикателство към сигурността на света, 
или най-малкото на Западната цивилизация и преди всичко на САЩ. 
 При Вълната 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. 
 Става дума за хибридноDIX 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, корпорацията) 
бяха насочени към гарантиране на сигурността. Ето защо, нека да го 
подчертая още веднъж, при Втората вълна на сигурността: 

✓ 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. 

 
 ТРЕТА ВЪЛНА НА СИГУРНОСТТА 
 Третата вълна е ВЪЛНАТА НА РИСКА. 
 Периодът на тази вълна започна, условно казано, след 
11 септември 2001 г. и продължава до ден днешен. Има всички основания да се 
предполага, че още дълго ние ще се намираме под нейното въздействие. В 
един момент вероятно така ще свикнем с нея, че тя ще стане другото име на 
нашето ново „естествено състояние” и ще се превърне в нашите, 
взаимодействащи си на принципа на обратната връзка Битие и Съзнание 
(когато Битието въздейства на, т.е. определя Съзнанието, но и Съзнанието 
въздейства на, т.е. определя Битието), а предишните две вълни ще ни се 
струват само кратки, останали далеч в близкото минало прелюдии. 
 При Вълната на Риска терминът „риск” се разбира като въздействие на 
несигурността (несигурност в смисъл на неопределеност, на uncertainty, а не 
на insecurityDX) върху целите на системата (държавата, корпорацията), т.е. 
това са възможни, имащи 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 

 
DIX Хибрид (лат. hibrida, hybrida — кръстоска, смес) — организъм или клетка, получени в резултат на кръстосване на 
генетически различаващи се форми. 
DX Uncertainty (англ.) — несигурност, неопределеност, неясност, неустановеност; insecurity (англ.) — несигурност, 
опасно положение. „Несигурен“ на български има две значения: 1. не съм сигурен , т.е. неопределеност, например „Не 
съм сигурен, че ще успея в това начинание”, в смисъла на uncertainty;  и 2. не съм в състояние на сигурност, т.е. 
несигурност,  например  „В състояние на несигурност съм поради тази опасност”, в смисъла на insecurity. 



различен начин на изграждане и 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 
пуловеDXI 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 
следват основно четири базисни подхода: той се приема, избягва, споделя 
(прехвърля се частично или напълно, т.е. трансферира се върху други субекти, 
общности, организации, корпорации или държави чрез аутсорсингDXII, 
застраховане или хеджиранеDXIII) или се ограничава (т.е. върху него се 
въздейства). 
 С други думи, всички усилия на системата (държавата, корпорацията) 
вече се насочват към управление на риска. Ето защо, нека да го подчертая 
още веднъж, при Третата вълна на сигурността: 

✓ 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. 
 
 Нека да поясня още нещо. Тъй като акцентът се премества от 
Безопасността през Сигурността към Риска, все повече в управлението 
(мениджмънтаDXIV) на държавата (и корпорацията) се говори за управление на 
риска, а не за защита на сигурността (като се подразбира защита на 
безопасността) и не за гарантиране на сигурността. Поради това, къде на шега, 
къде съвсем сериозно, когато на една конференция представител на 
охранителните фирми ме запита какво е първото, което според мен те трябва 
да направят, за да са в крак с днешното време на повишена несигурност, аз им 
казах, че трябва да добавят към „безопасност” и „сигурност” в названието на 
компанията и думичката „риск”. 
 Връщайки се към приведената от нас класификация за видовете 
сигурност, може да се каже с пълно право, че ако при защитата на 
безопасността иде реч за защитена безопасност, а при гарантирането на 
сигурността става дума за относителна сигурност, то при управлението на 
риска вече се говори за трансформационна сигурност. 

 
DXI Пул (англ. pool — вир, сдружение, общо ползване, общ котел) — форма за обединяване на компании, ресурси, опит, 
технологии, отличаваща се с това, че ползата или печалбата постъпва в общ фонд (все едно котел) и след това се 
разпределя между участниците според предварително определени пропорции; обединяване, съюз, съвместни действия 
и усилия. 
DXII Аутсорсинг (англ. outsourcing) — съкращение от Outside Resource Using (използване на външни ресурси); износ на 
производство; концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от 
външна компания. 
DXIII Хеджиране (англ. hadging) — вид застраховка срещу неблагоприятни събития, която не ги предотвратява, но 
ограничава последиците от тях; операция за намаляване на риска от загуба. Във финансите означава предприемане на 
сделка на един пазар за компенсиране на въздействието на ценовите промени с равна, но противоположна, стойност 
на друг пазар. 
DXIV Мениджмънт (англ. management — ръководство, управление, управляване, управа, дирекция) — в бизнеса и 
организационните активности е действието по управление, по „събиране на хората заедно" за извършването на 
определена желана цел. Мениджмънтът обхваща планирането, организирането, управление на персонала, 
ръководството, насочването и контролирането на организация (група от един или повече човека или юридически 
субекта) или усилието за постигане на дадена цел. Също това е управлението на човешките, материалните, 
финансовите, технологичните, информационните и природните ресурси. 



 Трансформационната сигурност е сигурността на първите десетилетия 
на изпълнения с толкова рискове и предизвикателства нов век, когато 
човечеството се приближава стремително към критичния и непредотвратим 
момент на истината — ще прояви ли общ, интегративен, колективен разум, за 
да тръгне по нов път и с ново отношение към малката ни и прекрасна, може би 
единствена и неповторима в цялата Галактика планета Земя, или ще продължи 
да живее по начин, който просто не може да си го позволи, подобно на 
пеперудата, която лети като хипнотизирана към привличащия я с всичка сила 
пламък на свещта и няма сили да се спре, докато накрая не падне безжизнена 
и със стопени крила, платила възможно най-високата цена за неспособността 
си да преодолее магическото влияние на мамещо красивия, но безмилостно 
изгарящ пламък. 
 А ето и една съвсем актуална илюстрация на променената парадигма в 
науката за сигурността. Съдейки по новите стратегии за национална сигурност 
на Холандия, Великобритания и отчасти на САЩ186, подобна модерна 
стратегическа логика (на управлението на риска) се залага не само за 
корпорациите, но и за държавите. На преден план излиза не гарантирането на 
сигурността, а идентификацията, анализът, оценката, въздействието и 
мониторингътDXV 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. 
 В Стратегията за национална сигурност на Холандия от 2007 г.187 се 
казва изрично, че стратегическата цел на политиката за националната 
сигурност е защитата на жизненоважните интереси на страната и тези интереси 
ще се използват изрично при националната оценка на рисковете, която ще сe 
осъществява чрез тристъпков процес: (1) анализ на заплахите с цел да се 
идентифицират рисковете; (2) оценка на рисковете; и (3) стратегическо 
планиране, чрез което правителството ще приоритизира тези рискове, ще 
определи способностите за управление на тези рискове и отговорите, които ще 
се дадат за да бъде ефективно тяхното управление188.  
 В този много съвременен и в много аспекти почти образцов документ се 
казва още следното: „Националната сигурност е изложена на опасност, 
когато жизненоважните интереси на Холандската държава и/или общество 
са застрашени до такава степен, че това може да доведе до разрушаване на 
обществото. Националната сигурност включва както пробив в 
сигурността, предизвикан от целенасочени човешки действия (сигурност), 
така и пробив, дължащ се на бедствия, системни или процесни грешки, 
човешки пропуск или природни аномалии, като например екстремни 
атмосферни условия (безопасност)”189. 
 Що се отнася до жизненоважните национални интереси на Холандия, 
то те са определени като:  

• Териториална сигурност — запазване на независимостта и по-
специално на териториалната цялост. Тази сигурност може да бъде 
застрашена например при окупация на страната от друга държава или 
при терористична атака. 

• Икономическа сигурност — ненарушено, ефективно и ефикасно 
функциониране на икономиката. Тази сигурност може да бъде 
застрашена например при загуба на важен търговски партньор. 

 
DXV Мониторинг (англ. monitor — наглеждам, контролирам, наставлявам) — наблюдение, анализ и оценка на дадено 
явление, събитие и т.н. 



• Екологична сигурност — защитена и с достатъчно способности за 
самовъзстановяване околна среда. Тази сигурност може да бъде 
застрашена например при природни бедствия и климатични промени. 

• Физическа сигурност — защита на живота и здравето на гражданите 
и на жизнената им среда. Тази сигурност може да бъде застрашена 
например при епидемия, мащабен пробив на дигите, авария в 
химически завод. 

• Социална и политическа стабилност — социален климат, при който 
различните групи хора живеят заедно без големи конфликти в рамките 
на демократичната държава и при споделени основни ценности. Тази 
сигурност може да бъде застрашена например при настъпване на 
промени в демографската структура на обществото (засягащи 
солидарността между поколенията), в социалната кохезия и в 
степента на участие на населението в обществените процеси190. 
Въпросът не е само в терминологичната еволюция, която по-скоро 
може да се нарече дори революция, а в коренна промяна на подхода, 
на фокуса: 

  
Преместване на фокуса: 

от към 

Заплахи Сценарии (задачи/способности) 

Действия на отделни министерства Цялото правителство 

Действия ad-hocDXVI Системна оценка на рисковете 

Отговорности Функционални задължения 

Ре-активност Про-активност 

Изпълняване само на задачите, за 
които институцията е определена 

Гъвкавост 

 
Таблица 3.1. Акценти в Стратегията за национална сигурност на Холандия  
(2007)191. 

 

 При идентификацията, анализа и оценката на рисковете за националната 
сигурност на Холандия се използват добре известните количествени и 
качествени методи. Величината на риска се определя като функция на  двата 
базисни критерия:  Вероятност (честота на случване) и Въздействие (ущърб 
при случване). 
 Критерият „Вероятност“или честотата на случване (Likelihood) е със 
следните степени: Много рядко (Very rear); Рядко (Rare); Малко вероятно 
(Unlikely); Възможно (Possible); Вероятно (Probable). 
 Критерият „Последствия“ или въздействие при случване (Impact) има 
следните степени: Незначително (Insignificant); Малко (Minor); Умерено 
(Moderable); Значително (Significant); Катастрофическо (Catastrophic). 
 Така оценен, съответният риск намира своето място в таблицата и 
според тежестта се приоритизира и се определят мерките за въздействие. 
 

Катастрофически  
(Catastrophic) 

      

Значителни  
(Significant) 

      

Умерени        

 
DXVI Ad hoc, ад хок (лат. ad hoc — специално, за дадения случай, използвано само за) — за специални цели, решение 
или действие, свързано единствено с даден конкретен случай. Латинският израз се използва самостоятелно или като 
част от израз, но винаги обозначава нещо възникнало спонтанно или създадено за точно определен казус. 



(Moderable) 

Малки  
(Minor) 

      

Незначителни  
(Insignificant) 

      

 
Последствия 
(Impact)                ↑ 

 
 
 
Много рядко 
(Very rear) 

 
 
 
Рядко 
(Rare) 

 
 
 
Малко 
вероятно 
(Unlikely) 

 
 
 
Възможно 
(Possible) 

 
 
 
Вероятно 
(Probable) Вероятност 

(Likelihood)           → 
 

 

Риск Цвят 

Много висок (Very high)  

Висок (High)  

Среден (Medium)  

Нисък (Low)  

 

Таблица 3.2. Подходът за оценка на рисковете според Стратегията 
за национална сигурност на Холандия (2007)192. 

 
 В Стратегията за национална сигурност на Великобритания „Сигурността 
в един взаимозависим свят” от 2008 г. 193, допълнена през 2009 г., се посочва, 
както следва194:  
 „Подходът на Великобритания към националната сигурност се корени 
в нашите базисни ценности. Те включват правата на човека, 
върховенството на закона, легитимно и отговорно правителство, 
правосъдие, свобода, толерантност и възможност за всички. Ние ще бъдем 
упорити по отношение на рисковете, нашите цели и нашите способности. 
Ние възприемаме щателен подход към оценката на рисковете и заплахите 
за нашата сигурност и на опциите за справяне с тях”. [...] 
 „Този революционен подход за справяне с предизвикателства, свързани 
със сигурността отразява дълбоката и еволюираща промяна в разбирането 
ни за национална сигурност — разширяване на концепцията отвъд рамките 
на традиционния фокус върху защита на държавата и нейните интереси от 
нападения от други държави, за да бъдат включени заплахите за отделните 
граждани и нашия начин на живот. Ето защо стратегическата рамка на 
правителството по отношение на националната сигурност включва не само 
традиционните области на националната сигурност като враждебни военни 
дейности или нови, развиващи се форми на тероризъм, но също така и 
предизвикателства като промените в климата, енергийната сигурност и 
конкуренцията за ресурси, сериозната организирана престъпност, както и 
големи извънредни граждански ситуации като пандемичния грип и 
наводненията”. [...] 
 „Обхватът и подходът на тази стратегия отразява начина, по който 
се е променило нашето разбиране за националната сигурност. В миналото, 
държавата беше традиционния фокус на външната политика и на 
политиката за отбрана и сигурност, а националната сигурност беше 
разбирана като занимаваща се със защитата на държавата и нейните 
жизнени интереси от атаки от други  държави. През последните 
десетилетия, нашето схващане за националната сигурност бе разширено, 



за да включи заплахите към отделните граждани и нашия начин на живот, 
както и за нашия интегритет и интересите на държавата”. [...] 
 „Правителството заявява, че неговата единствена всеобхватна цел 
на националната сигурност е „защитата на Великобритания и нейните 
интереси, за да се създадат условия за нейния народ да живее своя живот 
свободно и с увереност, в един по-сигурен, стабилен, справедлив и 
проспериращ свят”. [...] 
 „Нашият всеобхватен, стратегически подход означава, че: 
 — ще се обръщаме към предизвикателствата към националната 
сигурност още при техния източник, като установяваме защо възникват 
предизвикателства към националната сигурност, т.е. задвижващите 
механизми (drivers), и какво можем да направим, за да ги смекчим; 
 — ще установяваме също така кой или какво застрашава 
интересите и гражданите на Великобритания, т.е. източниците на 
заплахи, и ще изработваме най-подходящия политически отговор; 
 — ще даваме гаранции, че притежаваме способности за справяне със 
заплахите за сигурността, независимо как те възникват, т.е. различните 
средства (means) или области (domains), в които те могат да се проявят; 
 — нашият отговор ще се основава на широк спектър от по-добре 
интегрирани ресурси, включващи въоръжените ни сили, правоприлагащите 
агенции, агенциите за сигурност и разузнаване, дипломатическите 
способности и дейностите за международно развитие”. 
 Ще припомня, че приведох цитати от стратегиите за национална 
сигурност на Холандия и Великобритания, защото те са много по-различни от 
останалите сухи, банални и започващи да събират прах по лавиците веднага 
след написването им, подобни документи на останалите държави от НАТО. В 
тези две стратегии  бе стимулиран напоследък научен, модерен дебат върху 
сигурността като такава (security as such). В тях на преден план излизат 
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. 
 
 Доналд РъмсфелдDXVII бе казал в интервю за Лари КингDXVIII, CNNDXIX на 
05.12.2001 г., че не Коалицията определя Мисията, а Мисията определя 
Коалицията195. И тази мисъл остана записана със златни букви в теорията на 
мрежовизацията на сигурността. Не по-малко известна е една друга мисъл на 
Доналд Ръмсфелд. Според него в днешното силно динамично време ние 
трябва да разглеждаме и обмисляме четири типа когнитивни (свързани със 
знанието) величини (рискове)196: 

• известните известни (known knowns) — тези, които ние знаем, че 
знаем; 

• известните неизвестни (known unknowns) — тези, които ние знаем, че 
не знаем; 

 
DXVII Доналд Ръмсфелд (Donald Rumsfeld, 1932) — най-младият и най-възрастният министър на отбраната на САЩ, 
съответно в периодите 1975—1977 г. и 2001—2006 г. 
DXVIII  Лари Кинг (Larry King, истинско име Lawrence Harvey Zeiger; 1933) — знаменит американски телевизионен водещ 
на шоуто „Лари Кинг Лайв“ (Larry King Live) в CNN от 1985 до 2010 г. 
DXIX CNN (Cable News Network, Си-Ен-Ен) — телевизионен канал, създаден от видния американски бизнесмен  Тед 
Търнър (Robert Edward "Ted" Turner III, 1938) на 01.06.1980 г. Предлага за първи път концепцията за 24-часово 
непрекъснато предаване на новини.  



• неизвестните известни (unknown knowns) — тези, които ние не знаем, 
че знаем; 

• неизвестните неизвестни (unknown unknowns) — тези, които ние не 
знаем, че не знаем. 

 Нито един от тези четири типа величини (рискове) не бива да бъде 
подценяван, но особено трудни за прогнозиране са четвъртият тип величини 
(рискове) — неизвестните неизвестни. Именно тяхното „улавяне”, т.е. 
идентифициране, както и задълбоченото им, национално отговорно, с 
привличането на съвременната наука и наличния научен потенциал, 
анализиране и оценяване, последвани от разработването и прилагането на 
стратегии и политики за въздействие (управляване) може не само да дефинира 
истинските дилеми пред България, но и да определи най-разумният избор, 
който страната ни може да направи, заставайки лице в лице с тези истински 
дилеми, а оттук да избере оптималния път за своето развитие, така че да се 
измъкне от затворения кръг на непрекъснато повтаряните грешки и постоянно 
водещите я до задънена улица заблуди. 
 Управлението на сигурността (лична, корпоративна, национална) — в 
духа на гореспоменатата теза на Доналд Ръмсфелд — е като стрелба със 
завързани очи по движеща се мишена (неизвестните неизвестни). На първо 
време трябва или да стопираме мишената (неизвестните известни) или да 
махнем превръзката пред очите си (известните неизвестни). 
 
 Отношението към риска и културата да се поемат или избягват рискове 
са свързани с културата да се поема или избягва несигурността. 
 Както сочи Хеерт ХофстедеDXX в своята известна книга „Култури и 
организации: Софтуер на ума”197, терминът „избягване на несигурността” 
(uncertainty avoidance) се употребява най-напред от Джеймс  МарчDXXI и негови 
колеги. Този термин е свързан с търпимостта на обществото към несигурността 
и неяснотата. С него се обозначава поносимостта на обществата към 
ситуациите, характеризиращи се с неизвестност и непредсказуемост, с 
непривичност и липса на комфорт.  
 Според Хеерт Хофстеде: „Избягването на несигурността може да се оп-
редели като степента, до която членовете на една култура се чувстват 
застрашени от несигурни или непознати ситуации”198. 
 Различните култури се стремят да ограничат несигурността по следните 
начини:  

• чрез технологии, които да ги предпазват от природните въздействия; 

• чрез закони и правила, с които да предотвратят евентуални 
негативни въздействия на другите хора; 

• чрез мерки за безопасност и сигурност; 

• чрез вяра в истина, която стои над истините за обикновените неща и 
явления — такава е вярата в някаква абсолютна истина, вкл. и 
религиозната вяра; или както пише Хеерт Хофстеде: „Религията е 
начин за свързване с отвъдните сили, за които се приема, че 
контролират личната съдба на индивида. Религията помага да се 
приеме несигурността, срещу която не можеш да се защитиш, а някои 
религии предлагат и абсолютната сигурност за живот след смъртта 
или на победа над противниците”199. 

 
DXX Хеерт Хофстеде (Geert Hofstede, 1928) — холандски социолог и културолог. 
DXXI Джеймс Марч (James March, 1928) — американски социолог и специалист по организационно поведение. 



 Културите, склонни в много по-голяма степен да избягват несигурността, 
се опитват да минимизират самата възможност да попаднат в ситуации на 
повишена неизвестност, неопределеност и непредсказуемост, засилвайки и 
умножавайки изредените по-горе защитни механизми и мерки — така те правят 
събитията ясни, разбираеми и предвидими200.  
 Културите, които не избягват, т.е. приемат несигурността, са по-търпими 
към ситуациите с неизвестност и непредсказуемост, не се обвързват с 
прекалено много правила и са по-склонни да смятат, че всяка истина е 
относителна, функция на съответното време и пространство, предистория  
евентуално бъдещо развитие. Хората от тези култури имат понижена 
тревожност и склонност към рационалното мислене. 
 С други думи, ако и при двете култури се приема, че бъдещето е 
несигурно, то при едната култура това се оценява като препятствие, като 
неизбежност, налагаща да се минимизират опасностите от това неизвестно 
бъдеще, а при другата — като възможност, като предпоставка да се използват 
неизвестностите на бъдещето, така че да се извлече най-добрият възможен 
резултат от тях. 
 Хеерт Хофстеде пояснява също така, че „избягването на несигурността 
не бива да се смесва с избягването на риска. Несигурността се отнася към 
риска така, както тревожността към страха. Страхът и рискът се насочват към 
нещо конкретно — обект при страха, събитие при риска [...] .Тревожността и 
несигурността са по-общи усещания [...]. Тревожността няма предмет. 
Несигурността [...] е ситуация, при която всичко може да се случи и ние нямаме 
никаква представа какво може да бъде то. В момента, в който несигурността се 
прояви като риск, тя престава да бъде източник на тревожност. Може да се 
превърне в източник на страх, но може и да се приеме за нещо рутинно [...] 
Избягването на несигурността води много повече до намаляване на 
неопределеността, отколкото до намаляване на риска”201.  
 А според теорията на перспективата на Даниел Канеман и Амос 
ТверскиDXXII, в сила е т.нар. ефект на сигурността, съгласно който хората 
обикновено подценяват очакваните резултати пред резултатите, които те 
възприемат като сигурни, ето защо те предпочитат да не поемат риск когато 
очакват да спечелят или вероятността да загубят е малка и са склонни да 
рискуват когато очакват да загубят или вероятността да спечелят е малка202. 
 Впрочем, склонността към висок риск при висока вероятност за загуба 
или малка вероятност за победа се знае отдавна, тя по различни и понякога 
своеобразни начини е вплетена в редица стратегии (военни, икономически, 
спортни и т.н.). В своя шедьовър „Трактат за военното изкуство”, Сун Дзъ дава 
следния съвет: „Хвърляй войниците си в бой на такова място, от което няма 
изход, тогава те ще умрат, но няма да избягат. Ако те са готови да отидат на 
смърт, как може да не постигнеш победа? И войниците, и останалите хора в 
подобно положение напрягат всичките си сили. Когато войниците се подлагат 
на смъртна опасност, те не се страхуват от нищо; когато нямат изход, те 
проявяват твърдост; когато навлизат дълбоко в земите на неприятеля нищо не 
може да ги удържи; когато нямат никаква друга възможност, те се сражават”203. 
 Последният съвет на Сун Дзъ е златно правило, съблюдавано от 
големите пълководци. Силата на армията се е утроявала, когато тя е била 

 
DXXII Даниел Канеман (Daniel Kahneman, 1934) и Амос Тверски (Amos Nathan Tversky, 1937—1996) — израелски 
психолози и специалисти по психологическа икономическа теория, изучаващи процеса на познание и вземане на 
решение в сложна среда и в условията на риск. През 2002 г. Даниел Канеман получава Нобелова награда за икономика 
за научни достижения, постигнати съвместно с Амос Тверски (Нобеловата награда не се присъжда на починали учени). 



изправяна до стената, без брод за отстъпление зад гърба ѝ. Често съзнателно 
е избирана за решаващото сражение позиция, при която зад гърба на 
собствената войска се е намирала дълбока и буйна река; или са изгаряни 
мостовете, по които би побягнала първа глождещата мисъл за личното 
спасение. Преди последния, неравен бой с армията на Марк Лициний Крас, 
храбрият тракиец СпартакDXXIII убива коня си, „неразделен със своите хора и в 
щастието, и в нещастието, той им показва с тази си постъпка, че днес ще се 
бият на живот и смърт”204. В безпримерната защита на теснината при 
Термопилския проходDXXIV, бранейки достъпа до Отечеството, спартанският цар 
Леонид IDXXV през 480 г. пр.Хр. и неговите 300 лични гвардейци погиват до един, 
но не отстъпват пред несметните пълчища на Персия, водени от цар Ксеркс 
IDXXVI. 
 Този нравствен закон е следван и от шепата бойци (28 на брой) под 
командването на ген. Иван ПанфиловDXXVII. Оказали се последната преграда по 
пътя на фашистките орди към столицата, те се бият смело и безтрепетно и 
загиват до един. Според преданието техният командир Василий КлочковDXXVIII 
заявява: „Русия е велика, а няма накъде да се отстъпва — зад нас е Москва!”. 
За успешните военни действия в отбраната на Москва, 316-а стрелкова дивизия 
е преименувана в 8-а гвардейска Панфиловска стрелкова дивизия. 
 И накрая, Владимир ПутинDXXIX обича да разказва случай от своето  
детство205. Гонел плъх; плъхът бягал панически из мазето, докато не се оказал 
сгащен в ъгъла. Тогава уплашената животинка се обърнала лице в лице с 
момчето, очите й се налели с кръв, тя сякаш се уедрила, наострила нокти и 
скочила безстрашно да издере очите му. Когато смъртта е единственият път за 
отстъпление, този, който се сражава става друг, той е готов на невъзможни, 
необясними подвизи. Тази поука изглежда забравена от радващия се на своето 
господство и високия жизнен стандарт Запад. А дали пък в случая с радикалния 
ислямизъм няма да се окаже най-точен примерът от детството на Владимир 
Путин… 
 
 В разговорната реч, а по-важното в експертните анализи и научната 
литература, много често се използват произволно и като взаимнозаменими 
понятията „предизвикателство“, „риск“, „опасност“, „заплаха“. Към тях се 
добавят също и в същия контекст „проблем“, „трудност“, „критичен фактор“ и 
прочие понятия, употребявани, както дойде, като се започне от нещо, което 
може да бъде с много сериозен деструктивен потенциал и се стигне до нещо, 
което просто ни пречи да сме достатъчно щастливи или поне спокойни. Това 
изисква да се дадат дефиниции за най-често употребяваните понятия. Тези 
дефиниции, макар и да не претендират за изключителност и пълнота, все пак 
ни дават възможност да различаваме предизвикателството от риска, 

 
DXXIII Спартак (Spartacus, около 110—71 г. пр.Хр.) — предводител на най-голямото робско въстание срещу Рим (73—71 г. 
пр.Хр.). 
DXXIV Термопили (др. гр. Θερμοπύλαι — Горещи врати) — названието на теснина между Егейско море и планинската 
верига Калидромо в на около 200 километра северозападно от Атина. 
DXXV Леонид I (Λεωνίδας, 520—480) — цар на Спарта (488—480). 
DXXVI Ксеркс I (Khshayarshā, Xšayârša, 519—465) — цар на Персия (485—465). 
DXXVII Иван Панфилов (1892—1941) — генерал-майор от армията на Съветския съюз. 
DXXVIII Василий Клочков (Диев, или Деев, 1911—1941) — военен комисар, герой на Съветския съюз. Комисар (фр. 
commissaire — упълномощен) — във войските това е назначен специален представител на политическото ръководство 
на държавата (или на управляващата партия), който осъществява политическия контрол над военното командване и 
личния състав; в съветската армия по онова време се нарича политрук (политически ръководител) – инструмент за 
строг надзор за верността към комунистическата партия и „лично към другаря Сталин“. 
DXXIX Владимир Путин (Владимир Владимирович Путин, 1952) — 2-ри и 4-ри президент на Руската Федерация (2000—
2008, и от 2012 досега), министър-председател (1999—2002, 2008—2012). 



опасността от заплахата. Чрез тях може да се избегне хаосът от всевъзможни 
употреби и да се подредят схващанията за понятията по начин, който да ни 
доближава до утвърдените виждания в европейската, американската и руската 
наука да сигурността и риска. 
 Сега ще систематизирам тези понятия по няколко критерия, например: 1. 
Общност; 2. Неопределеност; 3. Зависимост от даден субект (субективност); 4. 
Обвързаност с несигурността; 5. Непосредственост на деструктивността; и 6. 
Време за реагиране. В резултат на това може да се приемат следните 
описателни дефиниции, като за по-лесното запомняне на подредбата на 
понятията съгласно така избраните критерии и за различаването им, е удобно 
да се използва  моделът (акронимътDXXX), с малка добавка за благозвучност 
„ПРОЗа”DXXXI (Предизвикателство—Риск—Опасност—Заплаха), съответно на 
английски — „CReDiT”DXXXII (Challenge-Risk-Danger-Threat). 
 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО е с най-висока степен на общност и на 
неопределеност и с най-ниска степен на зависимост от даден субект 
(субективност) и на обвързаност с несигурността, с най-малка 
непосредственост на деструктивността и най-голямо време за реагиране.  
 

 Предизвикателството е тенденция, процес, явление, събитие 
или действие, което спрямо системата (държавата, корпорацията, 
обществото, общността, индивида) носи обективен характер и 
въздействията (последиците) от което зависят от отговора, който 
ще му бъде даден. Ако отговорът е верен (адекватен), то ползите 
(позитивните последици) от него се максимизират, а щетите 
(негативните последици) се минимизират, но ако отговорът е 
погрешен (неадекватен), то ползите (позитивните последици) се 
минимизират, а щетите (негативните последици) се максимизират. 

 
 За по-оперативно боравене с фундаменталното понятие 
предизвикателство, може да се използва следната съкратена дефиниция: 
 

 Предизвикателството е тенденция или действие, което спрямо 
системата носи обективен характер и последиците от което зависят 
от отговора, който ще му бъде даден. Ако отговорът е верен, то 
ползите от него се максимизират, а щетите се минимизират, но ако 
отговорът е погрешен, то ползите се минимизират, а щетите се 
максимизират. 

 
 При отговора на предизвикателствата системата трябва да се стреми 
към цялостно, системно прогнозиране, базирано на стратегическо 
проектиране, сценарийно планиране и дългосрочно поведение, на базата на 
което тя да повишава значително вероятността за даване позитивен отговор на 
възможните предизвикателства. Ключовата дума е прогнозиране. 
 

 
DXXX Акроним (гр. άκρος — висш, краен + όνυμος — име) — съчетание от началните звуци (букви), която се чете слято 
като дума, а не звук след звук или буква по буква. Акроним е БАН, Българска академия на науките, но не и БСП, бе-се-
пе-, Българска социалистическа партия. 
DXXXI Проза (рус. проза от лат. prōsa  oratio — ясна реч, от  prosus — прав точен) — литературна форма на 
разказвателен изказ, отличаваща се от другите форми  с липсата на модели (например стихове) за оформяне на 
текста; произведение, написано в немерена реч. 
DXXXII Credit (англ. от лат. creditum от credere — доверявам) — кредит: отпускане на средства за осъществяване на 
проект, обикновено с уточнени условия за използване и начин на връщане. 



 Рискът е с по-ниска степен на общност и на неопределеност и по-висока 
степен на зависимост от даден субект (субективност) и на обвързаност с 
несигурността, с по-голяма непосредственост на деструктивността и по-малко 
време за реагиране от предизвикателството.  
  

 Рискът е тенденция, процес, явление, събитие или действие, 
което може да донесе (причинѝ) на системата (държавата, 
корпорацията, обществото, общността, индивида) позитивни или 
негативни ефекти с неопределени (подлежащи на качествена и 
количествена оценка) вероятност и последствия. По този начин рискът 
може да бъде дефиниран като въздействие на несигурността (в смисъл 
на неопределеността, неизвестността) върху целите на системата 
(държавата, корпорацията, обществото, общността, индивида).  

 
 За по-оперативно боравене с това фундаменталното понятие риск, може 
да се използва следната съкратена дефиниция: 
 

 Рискът е процес или действие, което може да донесе на 
системата позитивни или негативни ефекти с неопределени 
вероятност и последствия. По този начин рискът може да бъде 
дефиниран като въздействие на неопределеността върху целите на 
системата. 

 
 С определена степен на условност може да се каже, че рискът е 
материализирало се (осъществило се) предизвикателство. 
 При управлението на рисковете системата трябва да се стреми към 
изграждане на способности за ранно сигнализиране, което да обезпечава 
ефективно проактивно (pro-active) действие. Ключовата дума е ранно 
сигнализиране. 
 
 ОПАСНОСТТА е с по-ниска степен на общност и неопределеност и по-
висока степен на зависимост от даден субект (субективност) и на обвързаност с 
несигурността, с по-голяма непосредственост на деструктивността и по-малко 
време за реагиране от предизвикателството и риска.  
 

 Опасността е тенденция, процес, явление, събитие или 
действие, чието обективно развитие може да окаже негативно влияние 
върху системата (държавата, корпорацията, обществото, общността, 
индивида). При опасността има елемент на времева неопределеност 
(хипотетичност), свързана с момента на реализиране, а също така 
отсъства (или много отвлечено, закодирано, замаскирано присъства) 
непосредствено изразен субект носител. Когато времето за 
реализиране получи определена конкретност и на преден план излезе 
субектът, носител на опасността, тогава тя преминава в заплаха206. 

  
 За по-оперативно боравене с това фундаменталното понятие опасност, 
може да се използва следната съкратена дефиниция: 
 

 Опасността е явление или действие, чието обективно развитие 



може да окаже негативно влияние върху системата. При опасността 
има елемент на времева неопределеност, свързана с момента на 
реализиране, а също така отсъства непосредствено изразен субект 
носител. 

 
 С определена степен на условност може да се каже, че опасността е 
материализирал се (осъществил се) риск. 
 При неутрализирането на опасностите системата трябва да се стреми 
към непрекъснато контролиране на средата и съхраняване на способността за 
превенция чрез ефективно активно (active) (въз)действие. Ключовата дума е 
превенция. 
 За Никлас Луман причина за многопосочността на разбиранията и 
постоянното разбъркване на термините е и това, че в англоезичната 
литература много често в един и същи смисъл се употребяват и „risk”, и „hazard” 
(риск, опасност). Разглеждайки различията между риск и опасност, той смята, 
че когато причините за възможния понесен ущърб са извън хората, като 
въздействия на околния свят, ние говорим за опасност, а когато възможният 
понесен ущърб е резултат от взето решение, тогава имаме риск. Ето защо, 
според него, в по-древните общества водеща е била опасността, а в 
съвременните — рискът207. 
 
 ЗАПЛАХАТА е с по-ниска степен на общност и неопределеност и по-висока 
степен на зависимост от даден субект (субективност) и на обвързаност с 
несигурността, с по-голяма непосредственост на деструктивността и с по-малко 
време за реагиране от предизвикателството, риска и опасността.  
 

 Заплахата е тенденция, процес, явление, събитие или действие, 
което представлява действително или във висока степен възможно 
посегателство срещу системата (държавата, корпорацията, 
обществото, общността, индивида). Заплахата винаги (или почти 
винаги) е пряко субективирана (т.е. съществува определен субект — 
държава, група, лице — от когото тя произхожда) и конкретизирана по 
време на реализиране. Тя може да бъде целева (да преследва с пряк, 
користен умисъл постигането на конкретен деструктивен резултат) 
или косвена (да отвлича вниманието, защото се стреми към скрит 
негативен ефект като вторичен продукт от осъществяването й)208. 

 
 За по-оперативно боравене с това фундаменталното понятие заплаха, 
може да се използва следната съкратена дефиниция: 
 

 Заплахата е събитие или действие, което представлява 
възможно посегателство върху системата. При заплахата съществува 
определен субект, от когото тя произхожда и е конкретизирана по 
време на реализиране. Тя може да бъде целева (да преследва конкретен 
деструктивен резултат) или косвена (да се стреми към друг скрит 
негативен ефект от осъществяването й)209. 

 
 С определена степен на условност може да се каже, че заплахата е 
материализирала се (осъществила се) опасност. 



 При справяне със заплахите системата трябва да се стреми към 
своевременен отговор на всяко посегателство срещу нея и съхраняване на 
способността за реагиране чрез ефективно ре-активно (re-active) (въз)действие. 
Ключовата дума е реагиране. 
 
 И така, говорейки за Рисковото общество, ние ще се занимавам основно 
с категорията „риск”, разбирана като материализирани, овеществени 
предизвикателства, като предизвикателства, които от намиращи се на 
хоризонта и отвъд него, постепенно са се приближили до нашата реалност, 
станали са част от нея. 
 Ще изтъкна отново, че: 
  

— Риск, това за нас ще бъде процес или действие, които могат да имат 
позитивен или негативен ефект с подлежащи на определяне 
вероятност и последствия.  

— Ние ще определяме риска като въздействие на несигурността (в 
смисъл на неопределеността, неизвестността) върху целите на 
системата (държавата, корпорацията, обществото, общността, 
индивида). 

— Рискът се измерва с вероятността да се реализира и с 
последствията — ако се реализира. 

— Обикновено риск, който би довел до положителни последици, ползи, 
изгоди или печалби (позитивният риск), се нарича шанс, а риск, 
който би довел до отрицателни последици, щети, вреди или загуби 
(негативният риск) се нарича просто риск. 

 
  Редица автори смятат, че не може достоверно да се каже откъде 
произтича думата риск. Ето няколко от най-разпространените предположения 
за нейния произход: 

• Някои автори твърдят, че риск произхожда от арабското risq със 
значение на „всичко, което идва от Бог“, „всичко, от което се извлича 
полза“, „всичко необходимо, за да се живее“; „войнишка дажба“210. Като 
думата risq се е отнасяла до спечелването на богатство и наличието на 
добър късмет211.  

• Според други автори риск произлиза от древногръцките думи ῥιζικόν 
(ridsikon) — стръмна скала, подводна скала и „ῥίζα“ (ridsa) — скала, 
подножие на скала или планина. 

• Според италианските етимологични речнициDXXXIII rischio или risico 
означава „опасност“, „заплаха“ и произлиза от фр. risque, исп. 
riesgo/arrisco; порт.  Risco със значението на „скала“, „риф“; или rischio 
(среднов. лат. riscus, risicus, исп. risco, англ. rish), risicus — скала (край 
море или в море, езеро, река), риф, отвесно отрязана скала, в преносен 
смисъл — опасност (за корабите); riscare — нарязвам, пресичам, 
прекъсвам; resecare  — поря вълните срещу вятъра, греба назад или 
опасно212. Думата се е използвала от моряците като навигационен 
термин при навлизането в непознати води213. 

• В англоезичната литература risk идва през XVIII век от френската дума 
risque — опасност, рискован, съмнителен. И в превод от тези и други 

 
DXXXIII Благодаря на д-р Ина Пеева за оказаното съдействие. 



езици думата риск винаги се свързва с „вземане на решение“, 
резултатът от който е неизвестен и не е безопасен214,215,216. 

• Според един превод на китайски думата риск е „маосян“ и  се представя 

с йероглифите 冒 (не се съобразявам със..., презирам, рискувам нещо), 

близко до „побеждавам“ и 险 (стръмна планина, тежка проходимост) с 

основни значения „опасен“, „труднопроходим път“, „стръмен спуск“, 
„презрение към опасността“. Съединяването на тези два йероглифа 
означава „покриване на сложността“, „загръщане на резкостта“, което се 
тълкува като „побеждавам трудностите“. 

• Според друг превод, риск на китайски е „фенсян“ и се представя с 
йероглифите: 风 (вятър) и отново 险 (опасен). При това значение риск е 

по близо до „опасност“, разчита се като „вятър и стръмни планини“217. 

• Според Български тълковен речник риск е „възможна опасност: излага се 
на риск“, „действие наслука: ще го направя на риск“, „възможна загуба 
при търговска сделка: ще делим риска поравно“218. 

• Според Тълковния речник на руския език на Сергей Ожегов и Наталия 
ШведоваDXXXIV риск е „възможност за опасност, за неуспех; действие на 
случаен принцип с надеждата за щастлив изход“219. 

• Според Webster's Dictionary риск е „възможност от загуба или вреда“, 
„опасен елемент или фактор“220. 

• Според Cambridge Advanced Learner's Dictionary риск е „възможност да 
се случи нещо лошо“, „нещо лошо, което може да се случи“221. 

• Според Oxford Concise Dictionary of Politics риск е „възможност или 
опасност от някакъв неприятен резултат“222. 

• Според Larousse on-line риск е „възможност, вероятност на едно дело, 
едно събитие, смятано за зло или вреда“, „опасност, 
затруднение/несгода на което сме изложени с повече или с по-малка 
вероятност“, „факт на включване в дейност, която би могла да донесе 
полза, но и която съдържа евентуалност от опасност“, „щета, евентуално 
застрахователно събитие, което застрахователните компании гарантират 
чрез заплащане на определена сума“223. 

• Според Wikipedia риск е „потенциалната загуба на нещо със стойност, 
съпоставена със потенциална печалба на нещо със стойност. Рискът 
може да бъде дефиниран като целенасочено взаимодействие с 
несигурността"224. 

• Според Risk Management and Disaster Recovery, Glossary of Terms, 
Imperial College London риск е „възможността да се случи нещо, което 
има потенциала да въздейства върху постигането на нашите намерения 
или цели позитивно или негативно“225. 

• Според Винсент Ковело и Милей МеркхофърDXXXV риск е „характеристика 
на ситуация или действие, когато са възможни два или повече резултата 
(изхода), конкретният резултат, който ще настъпи е неизвестен и поне 
една от възможностите е нежелателна226. 

• Според Франк НайтDXXXVI рискът е измерима несигурност (измерима 
неопределеност, „measurable uncertainty”)227. Това схващане е  известно и 
утвърдено в литературата със статут на класическо разбиране. Според 

 
DXXXIV Сергей Óжегов (1900—1864) и Ната́лия Шве́дова (1916—2009) — съветски лингвисти (езиковеди). 
DXXXV Винсент Ковело (Vincent Covello) и Милей Меркхофър (Miley Merkhofer) — американски специалисти в областта на 
риска. 
DXXXVI Франк Найт (Frank Knight, 1885—1972) — американски икономист, теоретик. 



него, когато имаме неизмерима несигурност (неопределеност, 
uncertainty), тя ще си остане наричана „несигурност“ („неопределеност”, 
„uncertainty”), а когато несигурността (неопределеността, неизвестността 
uncertainty) е измерима (или например вероятността от настъпването на 
някое застрахователно събитие), тя ще се нарича „риск”228, т.е. съгласно 
мнението на Насим Талеб,  когато вероятността може да се изчисли, 
тогава е риск, когато тя не може да се изчисли е неопределеност229. 

  
 Ще представя съвсем накратко как е еволюирало схващането на риска 
през дългите векове на човешката история. 
 
 В древността и до края на доиндустриалното обществоDXXXVII (до 
предверието на индустриалното обществоDXXXVIII), т.е. приблизително до 
края на XVI век 
 За рискове се разсъждава основно при общуването с боговете, с мисъл 
за евентуалното възмездие за твоите постъпки, т.е. риск е опасността да 
разгневиш някой бог и той да те накаже така, както прецени, без да има пряка 
връзка между деянието и наказанието. Ето защо човек трябва да преценява, 
„да изчислява“ не вероятността от наказание (ако богът е разгневен, 
наказанието е неминуемо), а неговия характер. 
 Нещо повече, всесилността и своеволието на боговете означават, че 
дали и как да накажат се определя не от преценката на хората за собствените 
им действия, а от преценките на боговете за тези действия. В този смисъл 
винаги съществува вероятност някой бог (ако боговете на народа са много) или 
нечий Бог (ако богът е един) да се „произнесе“, да „вземе отношение“, да 
накаже за всяко деяние на човека, което е извън традиционните му старания и 
постъпки, свързани със смирение и послушание, или което изисква значителни 
усилия, а значи е проява на смелост, предприемчивост или решителност.  
 С гнева на боговете се преценяват рисковете в търговията по море и за 
керваните, минаващи през опасни региони. Още тогава съответно възникват 
институции и норми за застраховане, което се възприема като компенсиране на 
щетите от непредвидени обстоятелства и божи наказания. Това е едно много 
интересно и вълнуващо съчетание на света на боговете и света на хората, 
когато се компенсират тук, на Земята, последици от разгневяването на 
боговете там, на Небето. Но все още липсва разбирането, че рисковете са 
резултат от ефективно или неефективно вземане на решения от хората и 
хората са главните виновни за претърпените щети. Именно в този смисъл е и 
виждането, че в древността рискът не се свързва пряко с практическата 
дейност на хората, а е в голяма степен резултат от отношенията на хората с 
боговете230. 
 Никлас Луман посочва, че за риск започва да се говори едва при прехода 
от Средните векове към ранната съвременност, като това се отнася най-вече за 

 
DXXXVII Доиндустриално общество — общество, в което определящ фактор на развитието и преди всичко на 
производството е било селското стопанство, което е определяло и бита на хората, и формите на политическо 
управление, поради което другото общоприето название е Традиционно общество. Постепенно първите податки на 
производство, което съдържа известна индустриализация, възникнали в края на XVI и началото на XVII век, се развиват 
към средата на XVII век до степен, която се определя като Индустриална революция. Затова обществото, дошло на 
смяна на Доиндустриалното (Традиционното), се нарича Индустриално общество.  
DXXXVIII Индустриално общество — общество, установило се в процеса на индустриализация, развитието на масово 
производство чрез машини и възникването на адекватни форми на организация на труда и политическо управление.  
Индустриална революция (понякога наричана Велика индустриална революция) — преход от ръчно към машинно 
производство, от предимно аграрната към индустриалната икономика; продължила е приблизително в периода 1750—
1850 г. 



мореплаването и морската търговия. Думата „риск” и нейните производни 
навлизат в търговските договори, основно за да се регламентира кой носи 
риска, в случай на настъпили щети. Зачестяват формулировки от типа „ad 
riscum et fortunam...” (за риск и случайности), „pro securitate et risico...” (за 
гаранции и в съответствие с риска), „ad omnem risicum, periculum et fortunam 
Dei...” (за всевъзможни рискове, опасности и случайности, изпращани ни от 
Господа”). Сципио АмиратоDXXXIX смята, че който разпространява слухове се 
подлага на риск („rischio”) — защото могат да го попитат за източника на тези 
сведения. Джовани БотероDXL употребява следната формулировка: „Chi non 
risica non guadagna” („който нищо не рискува, той нищо не получава”). Лука 
КонтилеDXLI пише на Клаудио ТоломеиDXLII на 15.09.1545 г.: „Vivere in risico di 
mettersi in mano di gente forestiere e forse barbare” („Да живееш, рискувайки да 
попаднеш в лапите на горски разбойници и необуздани варвари“)231. 
 Според Кристоф ЛауDXLIII рисковете през този период са традиционни: 
„Те са в рамките на отделните социални, съсловни или професионални групи, 
към които принадлежат съответните индивиди, свързани са с техния начин на 
живот, способности и етични кодекси, на техните субкултури. Те по принцип са 
доброволни и дори групата да ги налага на човека, той може — с риск да 
претърпи морален ущърб и да бъде обявен за страхливец, да се отклони от тях 
— например дворянинътDXLIV да се откаже от дуела, а лекарят — да откаже 
помощ на болния  […]. Тези рискове са свързани с конкретни случаи и са 
ограничени по време. Специфични са за отделните групи и са техни 
идентификационни маркери. Често се изразяват в ритуали, обреди, 
посвещения и инициацииDXLV, чието съдържание е двойствено — и като 
задължение, и като привилегия.  по този начин те са мощно средство за 
утвърждаване на груповата (родова, съсловна, кастова, общностна, 
професионална) принадлежност и за ефективна социализация“232. 
 Ето защо има право Улрих Бек, като пише, че в домодерното общество, а 
аз бих уточнил — в древността и до края на доиндустриалното общество (до 
преддверието на индустриалното общество), т.е. приблизително до края на XVI 
век, хората живеят не в света на риска, а в света на несигурността 
(неопределеността, неизвестността; uncertainty)233, в World of UncertaintyDXLVI. 
 Много интересно е да се отбележи, че според Лео ОпенхаймDXLVII 
анализът и управлението на риска са се зародили в Месопотамия около 3200 г. 
пр.Хр. В този период в долината между Тигър и Ефрат е действала групата 
„Asipu“, в чиито функции е влизало консултирането по „рисковани, 
неопределени или трудни решения“. Членовете на „Asipu“ са оценявали 
различни аспекти на проблема, определяли са алтернативни решения и са 
събирали данни за възможните резултати от всяка алтернатива (печалба—

 
DXXXIX Сципио Амирато (Scipio Amirato, Scipione Ammirato, 1531—1601) — италиански историк и политически писател. 
DXL Джовани Ботеро (Giovanni Botero, ок. 1544—1617) — италиански мислител, свещеник, поет и дипломат. 
DXLI Лука Контиле (Luca Contile, 1505—1574) — италиански писател, драматург, поет, историк и дипломат.. 
DXLII Клаудио Толомеи (Claudio Tolomei, ок. 1492—1556) — италиански хуманист, учен, католически епископ, филолог, 
литературен критик, поет и дипломат. 
DXLIII Кристоф Лау (Christoph Lau, 1973) — германски социолог. 
DXLIV Дворянин (рус. дворянин — човек от княжеския двор) — член на дворянството, което е привилегирована класа, 
съсловие от земеделци и висши чиновници в царска Русия и някои други държави; привилегировано и господстващо 
съсловие при феодалния строй и монархическото управление; царедворец, аристократ, благородник. 
DXLV Инициация (лат. initiatio — извършване на тайнство, посвещение) — обряд, свързан с прехода на индивида в 
развитието му от една степен на друга в рамките на определена социална група или общество (открито или закрито). 
DXLVI World of Uncertainty — (англ.) Свят на несигурността (неопределеността). 
DXLVII Лео Опенхайм ( Leo Oppenheim, 1904—1974) — виден американски изследовател на древна Месопотамия  (др. гр. 
Μεσοποταμία; μέσος — среден и ποταμός — река → Междуречие; „земята между двете реки”; а още Двуречие) , която е 
област в средното и долното течение на реките Тигър и Ефрат в Западна Азия, една от люлките на човешката 
цивилизация. 



загуби, успех—несполука). Като най-подходящи критерии за оценка са се 
смятали „знаците на боговете“, които са били интерпретирани от свещеници“234. 
Всички варианти на решението на проблема са били привеждани в таблици, в 
които алтернативите, отбелязани с „добри знаци“ се отбелязвали с плюс, а 
останалите — с минус. След завършване на анализа, членовете на „Asipu“ 
препоръчвали най-благоприятния вариант за решение235. 
 Ще посоча и нещо друго поучително и в същото време любопитно. Още в 
далечните времена, хората започват да привличат фактора вероятност при 
оценката на възможния риск. Смята се, че първият опит да се оперира с 
вероятността като характеристика на риска се отнася към епохата на ранното 
християнство и е свързан с възможността за задгробен живот — всеки човек 
„рискува“ с благополучието на душата си след смъртта, ако води недостоен 
живот. През V век сл.Хр. бившият глава на езическата църква в Северна 
Африка АрнобийDXLVIII, приемайки християнството написва монография „Срещу 
езичниците“, в която построява следната матрица (таблица):  
 

Неопределеност → 
Алтернатива↓ 

„Бог има“ „Бог няма“ 

„Приемам християнството“   

„Следвам езичеството“   
  

  Таблица 3.3. Матрицата (2 х 2) на Арнобий (IV век сл. Хр.) 236 

 
 В случая, когато Бог не съществува, няма разлика между двете 
алтернативи. Ако човек вярва в Бог, то по-добре е да бъде християнин, тъй като 
езическата църква не обещава на своите последователи удоволствията на 
задгробния живот237. Малко по-нататък ще видим как повече от 12 столетия 
след Арнобий великият Блез ПаскалDXLIX придава повече „математичност“ на 
неговите разсъждения. 
 

В индустриалното общество, т.е. приблизително XVII—XX век. 
❖ XVII век. 

 Рисковете се свързват с хазартните игри и игрите на щастиетоDL. Учени 
разработват математически теории за анализ на шансовете (най-вече Теория 
на вероятностите). Под риск още тогава се разбира вероятността да се случи 
някое събитие в съчетание с размера на неговата щета или полза238. Все 
повече наказанията за неправилно предприетите стъпки са не религиозно 
оцветени (например да се мъчи човек в пъкълаDLI), а икономически определими 
и заплащането за тях получава финансови измерения. 
 Като начало на прилагането на анализа на риска в застраховането може 
да се смятат съставените от Едмънд ХалейDLII таблици за продължителността 
на живота, съдържащи вероятностен анализ на раждаемостта и смъртността на 

 
DXLVIII Арнобий Стари, Африкански (Arnobius Afer, ок. 260—330) — най-напред борец против християнството, сетне 
раннохристиянски богослов, автор на съчинението „Срещу езичниците“ (Adversus gentes). 
DXLIX Блез Паскал (Blaise Pascal, 1623—1662) — френски математик, механик, физик, литератор и философ. 
DL Игри на щастието — игри, в които участникът си пробва късмета, в преследване на голяма печалба (тото, лотария, 
електронни, компютърни, видео- и телевизионни игри). 
DLI Пъкъл — един от синонимите на ад.  
DLII Едмънд Халей (Edmond Halley, 1656—1742) — английски астроном, физик и математик с огромен принос за 
създаването на демографията като наука. През 1705 г. публикува „Кратък обзор на астрономията на кометите“ 
(„Synopsis Astronomia Cometicae“) и в него свързва наблюденията на комети през 145 г., 1531 г., 1607 г. и 1682 г. с един 
и същ обект, за който предвижда, че ще се появи отново през 1758 г. Когато това става, кометата е наречена Халеева 
комета. Комета (гр. κομήτης — с коса, космат) — малък астрономически обект в Слънчевата система; съставена е 
предимно от лед, прах, скални частици и примеси от различни минерали. 



хората от различни възрасти (основан, впрочем, на изучаването на влиянието 
на фазите на луната върху здравето на хората)239. През 1693 г. Едмънд Халей 
построява първата пълна таблица на смъртността на населението на 
германския град Бреславл (днешния полски град Вроцлав), като включва в нея 
данни за смъртността при новородените и за детската смъртност. Формата на 
таблицата за смъртността, въведена от Едмънд Халей и принципите на 
нейното построение се използват в застраховането и до ден днешен240. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Теорията на вероятностите е един от най-актуалните дялове на математиката от 
гледна точка на съвременната наука за сигурността. Това е така, защото живеем в свят, 
който е вероятностен и ще става все по-вероятностен; свят, в който случайността ще се 
превръща в закономерност, а пък закономерността ще става все по-случайна. А Теорията 
на вероятностите изучава именно закономерността и честотата на случайните явления — 
случайните процеси и събития, стойности и величини. 
 Случайно се нарича събитие, което не може да бъде предсказано с абсолютна 
точност предварително. Невъзможността да бъде предсказано с абсолютна точност 
отличава случайното събитие от детерминиранотоDLIII. Обикновено вероятността за 
настъпването на дадено събитие се определя чрез числено значение, разположено между 
0, т.е. събитието е абсолютно невъзможно, и 1, т.е. събитието е абсолютно сигурно. 
 В този смисъл Теорията на вероятностите се превръща в ключов инструмент за 
постигането на по-добра познаваемост на света, за изучаването на рисковете и 
извънредните ситуации. 
 Всъщност математическата теория на вероятностите най-напред е въведена от 
Блез Паскал през 1657 г. и освен него с принос в нейното прилагане, в това число и като 
количествено разбиране за риска, е знаменитият Пиер дьо ФермаDLIV,241. 

 
 Споменавайки Блез Паскал, ще приведа и знаменитата негова 
формулировка за вярата в Бога. Блез Паскал предлага пресмятане на риска 
при вярването в Бог: рискът, поет от човека, ако той не вярва в Бог е твърде 
голям (в случай че има Бог), тъй като на карта е поставено спасението на 
душата му; а рискът, поет от човека, ако той вярва в Бог е пренебрежимо малък 
(в случай че няма Бог).242 
 

❖ XVIII век.  
 За рискове се говори, а най-важното — се мисли, все по-често и все 
повече като пресмятане на възможни ползи и щети. Една от главните причини 
за това е епохата след великите географски откритияDLV и бързото развитие на 
презокеанската и презморска търговия243, които извеждат застраховането на 
корабоплаването на преден план и като остро належащ приоритет в дневния 
ред на обществата при тяхната икономическа и търговска активност. 
Застраховането на пренасящи огромни количества стоки морски съдове и на 
самите стоки се е налагало, защото завръщането на кораба носи големи 
доходи на търговеца, а потъването или претърпяването на пиратско нападение 
можело да го разори. 
 През този период учените се опитват да определят причинно-
следствените връзки между различните типове рисковано поведение и 
състоянието на здравето, не на последно място и за целите на застраховането. 

 
DLIII Детерминиран (лат. determinans — определящ) — определен, определим, еднозначно предопределен. 
DLIV Пиер дьо Ферма (Pierre de Fermat, 1601—1665) — френски юрист и математик. 
DLV Великите географски открития обхващат периода от началото на XV до XVIII век, когато европейските кораби 
пътуват по света в търсене на нови търговски пътища. Това води до откриването на земи, непознати до този момент, 
включително и на Америка. 



През 1792 г. Пиер Симон ЛапласDLVI анализира вероятността от смърт от едра 
шарка при ваксиниране или без ваксиниране.244 
 През XVIII век все още се използва думата „hazard“ („опасност“). Това е 
така и в трудовете на Адам СмитDLVII и другите учени, положили основите на 
политическата икономия. Думата „риск“ ще се появи едва през следващия, XIX 
век, около 1830 г. по отношение на застрахователните операции и близо 100 
години двете думи ще съществуват паралелно, докато вече през XX век „риск“ 
ще се утвърди окончателно в икономическата литература и деловата 
практика245. 
 

❖ XIX век.  
 Управлението на рисковете започва да навлиза трайно в практически 
всички измерения на икономическата дейност на хората. Рискът носи 
инвестиционен характер — дали е безопасно да се вложат пари, така че да има 
печалба246. Рискът вече не е само умение да се отгатва възможното развитие 
на нещата и по този начин да се минимизират евентуалните щети или да се 
прехвърлят върху други участници в икономическата и/или търговската верига, 
а започва да се превръща във вътрешна необходимост за предприемчивите, 
съобразителните и смелите. Така постепенно хората изработват своя 
минимизираща рисковете култура на поведение, на ориентиране в 
превратностите на пазара и в отношенията помежду им като активни субекти, 
търсещи най-добро приложение на своите способности и извличане на най-
голяма изгода от тези способности. 
 Един от първите системни опити да се приложи теорията на 
вероятностите към проблема на риска е на Владислав БорткевичDLVIII, който 
теоретически пресмята ежегодния брой на прускиDLIX войници, умиращи от … 
ритане с копито от кон. Той показва, че макар вероятността от смъртоносно 
ритане през различните години и в различните армейски корпуси да е била 
различна, пълното разпределение на всички известни събития съответства на 
разпределението на Поасон (вж. по-долу), затова някои автори смятат, че това 
разпределение би трябвало да се нарича не Поасоново разпределение, а 
Разпределение на Борткевич247,248. 
 

❖ XX век. 
 ХХ век е век на непрекъснато присъствие на понятието „риск“ в 
дейността на държавите и обществата — в политиката, във военното дело, 
икономиката, финансите, развлеченията и консумирането на блага. 
Изчисляването на риска е вече задължителна дейност при застраховането и 
кредитирането, статистиката и играта на борсите, придобиването на дялове от 
компании и инвестирането в значителни проекти249. 
 Струва си да се посочи, че в средата на 30-те години в Съветския съюз 
понятието „риск“ е обявено за „буржоазноDLX понятие“ и се смята, че с 
развитието на плановата икономика рискът ще започне да отмира250. 

 
DLVI Пиер-Симон Лаплас (Pierre-Simon Laplace, 1749—1827) — френски математик, астроном и физик. 
DLVII Адам Смит (Adam Smith,  1723—1790) — забележителен шотландски философ и икономист. 
DLVIII Владислав Борткевич (пол. Władysław Bortkiewicz, нем. Ladislaus von Bortkewitsch или Ladislaus von Bortkiewicz, 
1868—1931) — руски икономист и статистик от полски произход. 
DLIX Прусия (лат. Borussia, Prussia или Prutenia; нем. Preußen или Preussen) — историческо и географско понятие, на 
земи, разположени днес на територията на главно на Германия. През XVIII век Прусия се издига от незначителна 
държавица до една от значимите централноевропейски монархии и после до велика сила, около която през втората 
половина на XIX век се осъществява обединението на Германия. 
DLX Буржоазия (фр. Bourgeoisie) — социална група, която е съставена от собственици, широко използващи наемен труд 
(труда на други хора). Терминът идва от буржоа (фр. bourgeois) — жител на голям град (фр. bourg) и започва да се 



 С развитието на технологиите и достигането на индустриализацията до 
нейната връхна точка, се случва се нещо, което най-напред подсказва посоката 
на развитие по отношение на рисковете, а сетне започва да влияе все по-силно 
на процесите на рисковизация (т.е. на навлизане на риска във всяка 
икономическа, финансова и социална дейност), за да послужи накрая като 
много здрава основа, като базов лагер за изкачването на следващия връх, а 
именно навлизането в Обществото на риска, в Рисковото общество, както пръв 
го назова Улрих Бек. 
 Защото вече не само хората (и по-общо държавата, обществото и 
хората) бяха функция на рисковете, а и самите те се превръщаха в 
производители на рискове. Не само рисковете определяха дневния ред на 
хората, но и хората започнаха да определят дневния ред, ако може така да се 
каже, на рисковете. Човекът постепенно придобиваше две важни качества, две 
ключови същности — той се превръщаше едновременно в Рискуващо 
същество и в Произвеждащо рискове същество. И днес той вече притежава 
тези две същности в пълна мяра, и то така, че те в една или друга, но никак 
немалка степен, да засенчват останалите му същности като активен социален 
субект, производител на ценности и блага и агент на промяната. 
 През този период, отново според Кристоф Лау рисковете вече са 
индустриални: „Бурно се развиват застрахователните дружества, чиято идея е 
същата, както и до ден днешен — нещастията сe случват с отделните 
индивиди,  но заплащането за тях се обобществява. Рисковете се 
освобождават от нормативните си връзки със своите субкултурни групи и се 
превръщат в предмет на конфликти и търгове между групите с различни 
икономически интереси. Отделните субкултурни групи продължават да имат 
свои норми и стандарти, но отношенията им към живота, здравето, 
собствеността се универсализират, стават трансгрупови, трансобщностни, 
подчиняват се на общи критерии и оценки. Рисковете от вътрешногрупови 
обекти на отчитане и предпазване, стават обекти на междугрупово оценяване и 
управление. Принципът на отделяне на правото на компенсация от причината 
за ущърба превръща индивидуалната отговорност за конкретните последици от 
риска в икономически рационално задължение да бъдеш защитен от ущърба и 
отговорността. А по този начин моралните характеристики на риска се заменят 
с икономическа изгода. При това е ясно, че оценката на моралната вина е 
винаги отчасти по-ирационална и субективна, докато оценката за 
икономическата причина е много по-рационално изчислима и по-обективна“251. 
 Обобщавайки тези четири века на ранната, установилата се и късната 
индустриалност или индустриалното общество — XVII, XVIII, XIX и XX век, 
можем да кажем, че най-вече в Западна Европа (за която основно е този 
преглед) и после в САЩ се появява ново разбиране за природните бедствия 
(например земетресения, наводнения, суша, горски и полски пожари) и 
свързаните с тях други извънредни ситуации (например пандемични болести и 
социални катастрофи като чумаDLXI, глад, бежански вълни). Обществата, преди 
всичко бизнесът и предприемчивите хора постепенно свикват с рисковете, 

 
използва през 1538 година. В литературата понякога се използва и терминът дребна буржоазия, който обикновено 
означава дребни предприемачи и занаятчии. В марксизма под буржоазия се разбира господстваща, експлоататорска 
класа на капиталистическото общество и тя се смята за нещо изключително лошо, за източник на всички беди в 
обществото и проклятие за работниците в частност и за всички обикновени, трудещи се хора като цяло. 
 
DLXI Чумата е остро заразна болест, причинявана от бактерията Yersinia pestis. Днес огнище на чумата е Средна Азия. 
Там тя се разпространява сред полските гризачи (мишки и плъхове). От време на време тя се прехвърля върху хора; в 
миналото е имало редица вълни на чумна епидемия, причинявали огромни жертви сред населението. 



породени от извънредни ситуации, икономизират ги и ги десакрализират, 
разбожествяват ги, отнемат им ауратаDLXII и ореолаDLXIII, мистичността и 
паранормалносттаDLXIV на Божието дело и Божието наказание. Така вместо 
човешката дейност да се разполага във, вътре, вследствие на и под волята на 
неконтролираното и над-човешко, божествено „извънредно“, тя започва да се 
възприема като осъществявана чрез, съпътстващо, заедно и съвместно с 
„извънредното“; то, „извънредното“ макар и несъизмеримо по-голямо и по-
тежко като последствия, се превръща в „част от играта“, в условие, което 
винаги трябва да бъде отчитано, оценявано и включвано в договорите, за да 
може, тогава и когато то се случи, компенсациите да бъдат предвидени и 
договорени, а щетите да бъдат измерими и споделими. С други думи, хората се 
учат бавно и търпеливо, с цената на много провали и разочарования, болки и 
страдания, да живеят и предприемат дейности не под контрола на, а заедно 
със извънредността. 
 С други думи, ако в древността и до края на доиндустриалното общество 
(до предверието на индустриалното общество), т.е. приблизително до края на 
XVI век, хората живеят в света не на риска, а на несигурността 
(неопределеността, неизвестността; uncertainty) или в World of Uncertainty, то в 
индустриалното общество, XVII—XX век, хората живеят или постепенно се учат 
и научават да живеят в по-различен свят — в света едновременно на 
несигурността (неопределеността, неизвестността; uncertainty) и на риска — 
World of Uncertainy & RiskDLXV. 
 Преминавайки към съвременността, ще допълня, че според Кристоф Лау 
в прехода към постиндустриалното общество и в първите фази на 
постиндустриалното общество рисковете са нови: „Това са преди всичко 
технологични рискове, които възникват в резултат основно от колективни 
решения и действия, като при това все повече страда не този, който създава 
опасната ситуация — разкъсване на връзката между виновен и потърпевш от 
вината. Много често, за разлика от потърпевшите, които са видими, 
причинителите не могат да бъдат установени, заради сложните технологии и 
рисковата инфраструктура, причинителите остават анонимни, досущ като 
природните катастрофи. Това превръща в много наболял въпрос анонимността 
на личната отговорност. Тук вече няма субкултурни групи, нито 
трансикономически групи, тук всички са изравнени пред лицето на рисковете, а 
това намалява индивидуалното чувство за защитеност, лишава хората от 
усещане за принадлежност и възможност да се прислонят в група, в която да 
търсят защита. Между индивида и обществото няма нищо, което да приюти, да 
защити. Това кара хората да се групират в нови и големи социални групи на 
т.нар. риск солидарности със свои идентичности на потърпевши и със свои 
енергии и амбиции за противодействие на рисковете, на които най-силно са 
подложени”252. 
 Дебора ЛъптънDLXVI систематизира следните шест категории, които 
можем да причислим към така наречените от Кристоф Лау „нови рискове“: 

 
DLXII Аура (лат.  aura от гр. αὔρα — полъх, ветрец, повей) — слаба светлина, която някои хора уж виждат около 
човешкото тяло; атмосфера, която обгражда някого или нещо; атмосфера, която се излъчва от някого или нещо. 
DLXIII Ореол (лат. aureolus, ит. aureola, фр. aurеole) — светъл кръг обкръжаващ на иконите главите на светци и ангели, за 
да се изтъкне светостта им. За изобразяването на ореолите се използва жълт, златист или бял цвят.  
DLXIV Паранормално явление — явление, за което няма научни доказателства, няма научно обяснение и се намира 
извън пределите на съвременната научна картина на света. 
DLXV World of Uncertainty & Risk — (англ.) Свят на несигурността (неопределеността) и риска. 
DLXVI Дебора Лъптън (Deborah Lupton) — австралийски социолог. 



 1. Рискове, свързани с околната среда (environmental risks) — това са 
рисковете, породени от замърсяването, радиацията, химическите препарати, 
наводненията, пожарите, опасните пътни условия  и т.н.; 
 2. Рисковете, свързани с начина на живот (lifestyle risks) — това са 
рисковете, породени от консумацията на храни и наркотици, от въвличането в 
сексуални активности, шофирането, стреса, свободното време и т.н.; 
 3. Рисковете, свързани с медицината (medical risks) — това са рисковете, 
породени от оказваната медицинска помощ и лечение като лекарствената 
терапия, хирургията, раждането на деца, репродуктивнитеDLXVII технологии, 
диагностичните тестове и т.н.; 
 4. Рискове, свързани с междучовешките отношения (interpersonal risks) — 
това са рисковете, породени от социалното общуване и комуникациите между 
индивидите като интимните контакти, социалните взаимоотношения, 
сексуалността, ролите на половете, приятелството, брака, родителството и т.н.; 
 5. Рисковете, свързани с икономиката (economic risks) — това са 
рисковете, породени от заетостта и безработицата, заемите и кредитите, 
инвестициите, фалитите, унищожаването на собствеността, провала на бизнеса 
и т.н.; 
 6. Рисковете, свързани с престъпността (criminal risks) — това са 
рисковете, породени от възможността индивидът да бъде участник във или 
жертва на криминални дейности253. 
 
 Трябва да поясня нещо много важно. Що се отнася до съвременното 
общество, то наистина може да бъде характеризирано като пост-индустриално 
общество от гледна точка на модерните технологии, производителните 
способности и конкурентните предимства, но това е само едно от измеренията 
на функционирането му, когато става дума за начина, по който обществото се 
възпроизвежда и развива, изучава себе си и се самооптимизира, 
удовлетворява базисните си потребности и регулира конфликтите си, а най-
вече гарантира  сигурността и управлява рисковете си. Днешното общество — 
като социум, изправен лице в лице с проблемите на съвременността; като 
комплекс, който търси оптималния отговор на тези фундаментално нови 
условия; като система, която осъзнава себе си докрай и в дълбочина, — е 
пряко свързано с рисковете, които поражда и с рисковете, на които е функция. 
Днес, в набиращия постъпателно и свръхдинамично развитие XXI век, хората  
живеят под натиска на процеси и обстоятелства, носещи рискове, съдържащи 
рискове, представляващи рискове. Затова хората нямат друг изход, ако искат 
да оцеляват като общество, да се развиват като общество и да просперират 
като общество, освен да се научат да живеят в свят, в който рискът е заменил 
напълно несигурността (неопределеността, неизвестността)254. А този свят не е 
фикцияDLXVIII, не е илюзия, не е самозаблуда, не е нещо, което евентуално може 
да ни се случи — той е днешният свят, светът на риска — World of RiskDLXIX. 
Именно затова днешното общество не може да бъде наречено другояче, освен 
Общество на риска, т.е. то в пълна мяра е Рисково общество. 
 

Период → Описание  
на периода 

Наименование на 
български 

Наименование на 
английски 

 
DLXVII Репродуктивност — възпроизводство, създаване на потомство. 
DLXVIII Фикция (от англ. fiction — измислица, плод на въображението) — нещо измислено; недействителност, нереалност, 
илюзия, фантазия. 
DLXIX World of Risk — (англ.) Свят на риска. 



От древността до 
края на XVI век 

До началото на 
Индустриалното общество 

Свят на несигурността 
(неопределеността) 

World of Uncertainty 

XVII—XX век Индустриално общество Свят на несигурността 
(неопределеността) и риска 

World of Uncertainty & Risk 

От XXI век Рисково общество Свят на риска World of Risk 

 
 Таблица 3.4. Периодизация на обществата по отношение на сигурността и риска. 

 
 Сега вече мога да премина към може би най-важната част от тази глава 
— систематизацията на подходите (моделите) при изучаването на риска. 
Подходите при изучаването на риска (като събирателно на огромното 
разнообразие от рискове) или на рисковете (като отделни конкретизации на 
риска) са различни, но би могло (вероятно с някои изключения) да се 
систематизират в две основни направления, всяко от които се състои от два 
сравнително самостоятелни подхода (модела). 
 Дебора Лъптън е систематизирала три от тези общо четири подхода 
(модела), характеризирайки ги като теоретични перспективи255. Гейб 
МитънDLXX ги нарича парадигми256.  

— Първият самостоятелен подход (модел) е културно-антропологическият 
(Мери Дъглас, Аарън УилдавскиDLXXI) и Дебора Лъптън го нарича 
„Културна/символна” перспектива („cultural/symbolic” perspective).  

— Вторият самостоятелен подход (модел) е социологическият (Улрих 
Бек, Антъни Гидънс), определен от Дебора Лъптън като перспектива 
„Рисково общество” („Risk society” perspective).  

— Третият самостоятелен подход (модел) е управленският (Мишел 
Фуко), като за да го назове Дебора Лъптън използва неологизма на 
Мишел Фуко „governmentality” — „Governmentality” перспектива 
(„governmentality” perspective).  

 Неологизмът „governmentality”  („гавърнменталити“, от „govern” — 
управлявам, ръководя; „government” — правителство, управление; 
„governmental” — правителствен; и „mentality” — манталитет, менталност) е 
изкован от Мишел Фуко за изследване, а по-скоро за обозначение на 
стратегиите и политиките, пътищата и начините, по които и чрез които 
държавата и нейните институции управляват както обществото, изправено пред 
лицето на рисковете, така и самите рискове. Може би този неологизъм може да 
се преведе най-точно като „правителствена рационалност“ или по-скоро 
„управленска рационалност“257. 
 Първите два от тези три самостоятелни подхода (модели), назовани като 
„Културен/символен” и „Рисково общество”, определят първото основно 
направление при изучаването на рисковете. Това направление приема 
рисковете и отношението към тях като вътрешно присъщи на обществото, 
вградени в неговите културни особености и произтичащи от дейността му. 
Рисковете в определен смисъл са субективно породени. Затова обществото 
произвежда своите рискове и рисковете са такива, каквото е обществото, 
или както пише Мери Дъглас: „Възприемането на риска зависи от споделената 
култура, а не от индивидуалната психика“258.  

 
DLXX Гейб Митън (Gabe Mythen) — британски социолог. 
DLXXI Аарън Уилдавски (Aaron Wildavsky, 1930—1993) — американски учен в областта на политическите науки. 



 Производството на рисковете е резултат от функционирането на 
обществото и затова управлението на рисковете трябва да отчита 
особеностите на обществото. При първия подход („Културен/символен”) 
основата са културно-антропологическите особености на обществото, а  при 
втория подход („Рисково общество”) основата са структурно-
социологическите особености на обществото. 
 Първото основно направление при изучаването на рисковете може да 
се нарече „субективно“. 
 Третият самостоятелен подход (модел) в систематизацията на Дебора 
Лъптън, определен като „Governmentality“, е част от второто основно 
направление при изучаването на рисковете. 
 Към второто основно направление трябва да се добави още един 
самостоятелен — четвърти подход (модел), т.е. перспектива, която обаче не е 
отбелязана от Дебора Лъптън. При този четвърти подход (модел) става дума за 
необходимостта от трансформации (сериозни промени) – ценностни и 
структурни - в обществото, така че то да може да се справя с рисковете, пред 
които е изправено.  

— Четвъртият самостоятелен подход (модел) е трансформационният и 
той може да се нарече „Адаптивна/абсорбтивна” перспектива 
(„adaptative/absorptive” perspective). 

 За да поясня, ще припомня най-напред, че в предишна своя книга259, 
следвайки логиката на Толкът Парсънс260, аз посочих осем базисни функции, 
присъщи за всяка малка или голяма социална система (а значи и за всяка 
група, организация, общност и общество, всъщност и за практически всички 
сложни и самоорганизиращи се системи, които са устойчиви и способни да 
оцеляват и да се развиват261): 
 (1) Адаптация (adaptation) — способност на системата да се адаптира 
(приспособява) към постоянно променящата се среда.  
 (2) Абсорбция (absorption) — способност на системата да възприема 
ефективни стратегии, правилни подходи, добри практики и модерни стандарти 
от други системи, както от сходни системи (независимо дали се намира в 
сътрудничество или конкуренция с тях), така и от системи, непресичащи се с 
нея по отношение на ресурсите и целите. 
 (3) Отхвърляне (renunciation) — способност на системата да отхвърля, 
да изоставя и да се отказва от свои неефективни стратегии, неправилни 
подходи, лоши практики и остарели стандарти. 
 (4) Интеграция (integration) — способност на системата да обединява 
своите съставни елементи и да ги сплотява за изпълняването на взаимно 
допълващи се и съвместими роли. 
 (5) Запазване (поддържане) на латентните модели (latent pattern 
maintenance) — способност на системата да възпроизвежда непрекъснато и 
така да съхранява определени същностни модели (образци), като по този начин 
се поддържа нейната структура. 
 (6) Капацитет за обучаване (learning capacity) — способност на 
системата да се „обучава” какво поведение да има и как да отговаря на процеси 
(или събития) в средата. 
 (7) Целеполагане (поставяне на цели) (goal setting) — способност на 
системата да си поставя нови цели, да променя вече поставените цели и да 
преприотизира желаните цели. 



 (8) Целепостигане (постигане на целите) (goal attainment) — способност 
на системата да постига поставените цели. 
 Четири от тези базисни функции — (1) Адаптация, (8) Целепостигане 
(постигане на целите), (4) Интеграция и (5) Запазване (поддържане) на 
латентните модели — са посочени от Толкът Парсънс най-напред и са 
известни с абревиатурата AGILDLXXII. По-късно той добавя още две базисни 
функции — (7) Целеполагане (поставяне на цели) и (6) Капацитет за 
обучаване. Базисните функции (2) Абсорбция и (3) Отхвърляне са добавени 
от мен, защото са от същото ниво на значимост както останалите шест и без 
тях описанието на поведението на сложните, самоорганизиращи се системи не 
би било пълно. 
 Разбира се, всяка система, в това число и обществото, осъществява и 
осемте функции в сложен (структурно-функционален) комплекс. Но в случая, 
като отговор на рисковете, пред които системата, т.е. обществото се изправя, 
от ключово значение са първите две функции, които ще поясня допълнително. 
 Адаптацията означава, от една страна, наличие на съответни органи, 
средства, приспособления, канали за материална и нематериална обмяна, чрез 
които системата да „напасва” себе си към външната среда и да улеснява 
позитивната, конструктивна комуникация с нея, а от друга  — развитие на нови 
функции или модификация на вече съществуващи такива, чрез които системата 
да прави възможно своето нормално функциониране в съответствие с 
промените в средата или независимо от тези промени. 
 Абсорбцията е проявление на отвореността на системата към чужди 
успешни модели и решения и заедно с това е свидетелство за нейното умение 
да прилага тези модели и решения с максимална полезност за себе си, така че 
да засилва своите защитни механизми и да увеличава конкурентните си 
предимства. 
 И адаптацията, и абсорбцията са свързани с трансформации, които 
системата трябва да извърши съзнателно и целево организирано със (над) 
себе си. Те са елементи от активен процес, а не пасивно напасване към 
външните условия.  
 Сега вече може да се каже, че вторите два самостоятелни подхода 
(модела), назовани като „Governmentality“ и „Адаптивен/абсорбтивен“, 
определят второто основно направление при изучаването на рисковете. Това 
направление приема рисковете и отношението към тях като външно 
съществуващи за обществото, намиращи се извън него и оказващи му 
въздействие. Рисковете в определен смисъл са обективно породени. Затова 
проявяващите се рискове въздействат на обществото и обществото е такова, 
каквито са рисковете.  
 Функционирането на обществото е зависимо от проявяващите се рискове 
и то трябва да се адаптира към рисковете, да променя своите управленски 
структури, нормативни и ценностни специфики, материални и човешки ресурси, 
за да обезпечи ефективно управление на рисковете. Затова управлението на 
рисковете трябва да отразява способностите на обществото: при единия 
подход („Governmentality“) основата са управленско-организационните 
способности на обществото, при другия подход („Адаптивен/абсорбтивен“) 
основата са системно-функционалните способности на обществото.   
 Второто основно направление при изучаването на рисковете може да се 
нарече „обективно“. 

 
DLXXII A (Adaptation), G (Goal  Attainment), I (Integration), L (Latent Pattern Maintenance) (англ.). 



 
Направление Първи самостоятелен 

подход (модел) 
Втори самостоятелен 
подход (модел) 

Първо основно - 
„Субективно“ 

„Културен/символен” „Рисково общество” 

 Рисковете: 

 Вътрешно присъщи на обществото 

 Субективно породени 

 Обществото произвежда своите рискове 

 Производството на рисковете е резултат от дейността на 
обществото 

 Каквото е обществото, такива са рисковете 

 Управлението на рисковете трябва да отчита спецификите на 
обществото 

Особеностите на 
обществото→ 

Културно-антропологически Структурно-социологически 

   

Направление Трети самостоятелен  
подход (модел) 

Четвърти самостоятелен  
подход (модел) 

Второ основно - 
„Обективно“ 

„Governmentality“ „Адаптивен/абсорбтивен” 

 Рисковете: 

 Външно съществуващи за обществото 

 Обективно породени 

 Проявяващите се рискове въздействат на обществото 

 Функционирането на обществото е зависимо от проявяващите се 
рискове 

 Каквито са рисковете, такова е обществото 

 Управлението на рисковете трябва да отразява спецификите на 
обществото 

Способностите на 
обществото→ 

Управленско-организационни Системно-функционални 

 
Таблица 3.5. Двете основни направления и четирите самостоятелни подхода при 
изучаване на рисковете. 

 

 И така, тези две основни направления и съответно четири 
самостоятелни подхода (подходи, които да напомня отново, са наричани от 
Дебора Лъптън „перспективи”, а от Гейб Митън „парадигми“), могат да бъдат 
обозначени по следния начин, съответно: 

✓ Първо основно направление — „субективно“. 
o „Културен/символен” подход („Cultural/symbolic“ approach). 
o Подход „Рисково общество” („Risk society“ approach). 

✓ Второ основно направление — „обективно“.  
o „Governmentality” подход („Governmentality” approach). 
o „Адаптивен/абсорбтивен” подход („Adaptative/absorptive“ approach). 

 
 Преди да разгледам поотделно и в малко повече детайли всеки от тези 
подходи, трябва да поясня, че изучаването на двете основни направления — 
„субективното“ и „обективното“ — се базира на два алтернативни клона на 
общественото (политическото, социалното) знание. Това са съответно 
политическият бихейвиоризъм и политическият институционализъм. 
 Изучаването на първото основно направление, „субективното“, се 
базира на научните търсения и мисловно-логическия апарат на политическия 
бихейвиоризъм (който за краткост ще наричаме просто бихейвиоризъм, без да 



се забравя, разбира се, че той е всъщност проекция и приложение на 
бихейвиоризмаDLXXIII в областта на политическото и на политическите процеси в 
обществото — на неговото функциониране и управление). Изрично трябва да 
се уточни (т.е. да се договорим), че тук няма да се разгръща в цялостен вид 
сложната и вероятно доста противоречива като научен инструментариум 
теория на политическия бихейвиоризъм, а ще се използва само онова от 
неговите познавателни конструкции, което е свързано със Сигурността и Риска. 
 Бихейвиоризмът (напомням отново — политическият бихейвиоризъм) се 
базира главно на социологията и психологията и по своята същност е 
редукционистичен, ценностен и емпириченDLXXIV. Той изучава непосредствено 
наблюдаваното — анализира се взаимодействието на индивидите, 
общностите (групи от индивиди, прослойки, страти, класи и т.н.) и 
обществото. Изследват се не толкова държавата и нейната организация  като 
такива (as such), а преди всичко властта и процесът на конструиране, 
използване и самооптимизиране на властта. От взаимодействието на 
индивидите, общностите и обществото се извежда и описва взаимодействието 
на организациите (например партии, профсъюзи, неправителствени структури), 
институциите (например от изпълнителната, парламентарната и съдебната 
власт) и институтите (например морал, право, идентичност). Тук се намира и 
главната слабост на бихейвиоризма, че при него взаимодействието на 
организациите, институциите и институтите е функция основно и даже почти 
единствено от взаимодействието на индивидите, общностите и обществото, т.е. 
организациите, институциите и институтите в своето взаимодействие са 
вторични, а индивидите, общностите и обществото — първични. Затова 
понякога се казва, че при бихейвиоризма каквото е обществото, такива са 
институциите. Ето защо логично се стига и до базисното противоречие, 
произтичащо от теорията на бихейвиоризма — след като каквото е обществото, 
такива са институциите, то би следвало, че колкото различни общества има 
(нали всяко общество е със своя специфика и значи обществата са различни) 
— толкова институционални рамки и архитектури, толкова модели на 
институционално взаимодействие ще съществуват. А всъщност животът и 
практиката ни показват, че това не е така — има толкова много различни 
западноевропейски общества, но пък са налице толкова малко различни 
институционални уредби (изборът в главни линии е твърде ограничен — 
например монархия или република, силен президент или силен парламент). 
При това различията при тези малко различни институционални уредби са все 
повече формални и стават все повече формални. Не би могло да се каже, че по 
отношение на дълбоките демократични принципи и механизми съществуват 
фундаментални и значителни разлики, макар да има известни специфики, във 
функционирането на Швеция (монархия) и Финландия (република), или на 
Франция (президентска република) и Италия (парламентарна република). 
 Бихейвиоризмът е подход за изучаване на политическите и социалните 
процеси, в който има, както казах, много социология и много психология. 

 
DLXXIII Бихейвиоризъм (англ. behavior — поведение) — наука за поведението; направление в психологията на човека (и 
животните) изучаващо поведението; направление в психологията, според което обект на изучаване трябва да бъде не 
съзнанието (вътрешните умствени състояния) на индивида, а неговото поведение; в политическата психология обект на 
изследване трябва да бъде не общественото съзнание, а общественото поведение, т.е. поведението на индивида или 
обществото се формира под влияние на външните въздействия. 
DLXXIV Емпиризъм (гр. έμπειρία — опит) — получено чрез опит, практика, експеримент, изучаване на фактите, с 
непосредствено наблюдение; направление в теория на познанието, признаващо сетивния (чувствения) опит за източник 
на познанието. Верността на една теория се основава на доказателствата, получени чрез опита (фактите). 
 



Мястото му на изучаване и приложение в университетите е обикновено във 
факултет или департамент за политически науки. При него се използват методи 
на изучаване като статистическите изследвания (например преди и по време на 
изборите), анкетни проучвания, лабораторни експерименти, теория на игрите, 
ролеви игри и т.н. 
 Бихейвиоризмът първо описва реалността и след това я конструира, а не 
най-напред да конструира реалността и едва след това да я описва. С други 
думи, това е подход на разсъждения не „отгоре—надолу” (образно казано), за 
да се вникне в същността на процесите, а „отдолу—нагоре“ - на базата на 
емпиричните данни, на изучаването на действащите лица и групи. При 
бихейвиоризма се измерва онова, което (лесно) може да се измери (избори, 
обществено мнение, публични нагласи). Но тази му способност освен негова 
сила (както обикновено се приема) е една от другите основни негови слабости, 
доколкото е важно да се измерва не само това, което (лесно) може да се 
измери, а и (най-вече) това, което трябва да се управлява, защото не може да 
се управлява онова, което не може да се измери. 
 Силно влияние в бихейвиоризма има субективният фактор, 
субективизацията, проявяващи се най-вече именно при наблюдаването и 
измерването на процесите, на тяхната „социалност“, т.е. производност, 
разполагането им „във“ — „в обществото“. Нарастващото значение на 
субективизма все по-често и във все по-голяма степен започва да се 
инструментализира, като чрез т.нар. обратна връзка се задават, „запрограмират 
се“ определени политически нагласи и социални предпочитания  и обществото 
се „довежда“ до тях чрез манипулация, ПиаРDLXXV, различни социални 
технологии за въздействие. 
 В бихейвиоризма фокусът е върху конкретните проблеми, поради което 
нерядко се губи общата картина. Акцентът е върху практиката, а на втори 
план остава теорията. Методите за изследване са твърде американски, т.е. 
като правило са създадени, за да отразяват спецификите на американското 
общество и затова са особено пригодни за него, докато в другите държави, най-
вече в Европа (европейските държави), тези методи могат да доведат до 
изкривени резултати и грешни (подвеждащи) представи за реалното положение 
на нещата. 
 Обобщавайки, бихейвиоризмът е редукционистичен, 
партикуларистскиDLXXVI научен подход, работещ „отдолу—нагоре“, при който 
основната насока на научните търсения е преди всичко как трябва да се 
управлява, както и за кого и в името на кого трябва да се управлява. 
Бихейвиоризмът описва и изучава реалността, а едва след това я конструира и 
обяснява. Бихейвиоризмът е преимуществено в духа на американската 
политическа наука и култура. 
 От своя страна, изучаването на второто основно направление, 
„обективното“, се базира на научните търсения и мисловно-логическия апарат 
на политическия институционализъм (който за краткост ще наричаме просто 
„институционализъм“, без отново да се забравя, разбира се, че той е всъщност 
проекция и приложение на институционализмаDLXXVII в областта на 

 
DLXXV ПиаР (от англ. PR, Public Relations — връзки с обществеността, също пъблик рилейшънс) — дейност, занимаваща 
се с поддържането на публичния образ (имидж, англ. image — образ, отношение) на известни или публични личности, 
организации и програми. 
DLXXVI Партикуларизъм (лат. particula — малка част, частица; particularis — частичен) — стремеж към частни детайли, 
моменти, обяснени, решения; раздробеност, отделяне на обособени и обособими части. 
DLXXVII Институционализъм (лат. institutionalism от institutio — устройство, указание; институция,  установена форма на 
действие, организирано според общоприети принципи на поведение, която управлява важни области от обществения 



политическото и на политическите процеси в обществото, на неговото 
функциониране и управление). И пак така трябва да се уточни (т.е. да се 
договорим) изрично, че тук няма да се разгръща в цялостен вид сложната и 
вероятно доста противоречива като научен инструментариум теория на 
политическия институционализъм, а ще се използва само онова от неговите 
познавателни конструкции, което е свързано със Сигурността и Риска. 
 Институционализмът (напомням — политическият институционализъм) се 
базира главно на философията и правото и по своята същност е холистичен, 
нормативен и абстрактен. Той изучава концептуално конструираното — 
анализира взаимодействието на организациите (например партии, профсъюзи, 
неправителствени структури), институциите (например от изпълнителната, 
парламентарната и съдебната власт) и институтите (например морал, право, 
идентичност). Изследват се преди всичко държавата и организацията ѝ като 
такива (as such), а не толкова властта и процесът на конструиране, използване 
и самооптимизиране на властта. От взаимодействието на организациите, 
институциите и институтите се извежда и описва взаимодействието на 
индивидите, общностите и обществото. Тук се намира и главната слабост на 
институционализма, че при него взаимодействието на индивидите, общностите 
и обществото е функция основно и даже почти единствено от 
взаимодействието на организациите, институциите и институтите, т.е. 
индивидите, общностите и обществото в своето взаимодействие са вторични, а 
организациите, институциите и институтите — първични. Затова понякога се 
казва, че при институционализма каквито са институциите,  такова е 
обществото. Ето защо логично се стига и до базисното противоречие, 
произтичащо от теорията на институционализма — след като каквито са 
институциите, такова е обществото, то би следвало, че при една и съща 
институционална рамка и архитектура, при един и същ модел на 
институционално взаимодействие (например сходно конструирани политически 
системи и сходно въведени политически процедури) обществата биха били 
едни и същи (сходно организирани и функциониращи). А всъщност животът и 
практиката ни показват, че това не е така — има толкова много сходни 
институционални уредби, но пък са налице толкова малко сходни 
източноевропейски общества (разнообразието е твърде голямо — от доста 
успешни до прекалено провалили се демокрации, от много ефективно до 
крайно неефективно управление). При това сходствата при тези малко сходни 
източноевропейски общества все повече са формални и стават все по-
формални. Не би могло да се каже, че по отношение на дълбоките 
демократични принципи и механизми съществуват фундаментални и 
значителни прилики (макар да има известни общи черти) във на България и 
Чехия (две парламентарни републики; славянски държави; близки както по 
територия — съответно приблизително 111 000 км² и 79 000 км², така и по 
население — съответно 7 400 000 души и 10 500 000 души; намирали се по-
рано в една и съща тоталитарна социалистическа и командно-административна 
система с еднопартийна власт, упражнявана от комунистическа партия, 

 
живот и оставаща трайна във времето) — наука за институциите; направление в обществените науки, изучаващо 
системната (в частност политическата) организация на общността и обществото, изграждането, функционирането, 
ролята и мястото на институтите и институциите (морал и право, норми и ценности, традиции и обичаи, ритуали и 
практики, от една страна, а от друга — семейство, партии, властови структури), взаимодействието на действащите лица 
и групи във и чрез съществуващата институционална рамка (институционалната арена). Институциите оказват влияние 
върху поведението на индивида и обществото, изковават познавателните, нормативните и поведенческите ориентации 
и формират структурната и организационна среда (правилата, процедурите и ограниченията на социалния ред) за 
регулирането на конфликтите. 



васална на КПСС — Комунистическата партия на Съветския съюз); или на 
Македония и Словения (две парламентарни републики; славянски държави; 
близки както по територия — съответно приблизително 25 700 км² и 20 300 км², 
така и по население — 2 060 000 и 2 060 000 души; намирали се по-рано в една 
и съща държава — Социалистическа федеративна република Югославия — 
микс между социалистическо управление и пазарна икономика с еднопартийна 
власт, упражнявана от комунистическа партия, стремяща се да държи 
държавата равно отдалечена от, а може да се каже и равно приближена до 
двете велики сили САЩ и СССР и да се изявява на световната сцена като един 
от лидерите на Движението на необвързаните страни). 
 Институционализмът е подход за изучаване на социалните и 
политическите процеси, в който има много философия и много право. 
Мястото му на изучаване и приложение в университетите е обикновено във 
факултет или департамент за правни науки. При него се използват обяснителни 
модели от инструментариума на общата теория на държавата, културната 
антропология, културологията, социалната психология, политологията и т.н.  
 Институционализмът първо конструира реалността и след това я описва, 
а не най-напред да описва реалността и едва след това да я конструира. С 
други думи, това е подход на разсъждения „отгоре—надолу” (образно казано), 
за да се вникне в същността на процесите, а не „отдолу—нагоре“ на базата на 
емпиричните данни, на изучаването на действащите лица и групи. При 
институционализма се моделира онова, което (лесно) може да се моделира 
(институции, отношения между институции, процедури, по които институциите 
взаимодействат). Но тази му способност освен негова сила (както обикновено 
се приема) е една от другите основни негови слабости, доколкото е важно да се 
моделира не само това, което (лесно) може да се моделира, а и (най-вече) 
това, което трябва да създава ефективен механизъм за управление, защото не 
може да се създава ефективен механизъм за управление за онова, което не 
може да се моделира. 
 Силно влияние в институционализма има обективният фактор, 
обективизацията, проявяващи се най-вече именно при изучаването и 
изследването на институциите, на тяхната „природност“, т.е. предзададеност, 
разполагането им „над“ — „над обществото“. Нарастващото значение на 
обективизма все по-често и във все по-голяма степен започва да се 
универсализира (да се над-поставя, предпоставя и използва като универсална 
обяснителна схема), като чрез т.нар. обратна връзка се задават, 
„запрограмират се”, определени институционални структурирания и властови 
взаимоотношения (внос на демокрация, например на принципа „Европа 
изисква“) и обществото се „довежда“ до тях чрез манипулация, ПиаР, различни 
социални технологии за въздействие. 
 В институционализма фокусът е върху общата картина, поради което 
нерядко се губят конкретните проблеми. Акцентът е върху теорията, а на втори 
план остава практиката. Методите за изследване са твърде европейски, т.е. 
като правило, са създадени за да отразяват спецификите на европейските 
общества и затова са особено пригодни за тях, докато в другите държави 
(извън Европа), най-вече в САЩ, тези методи могат да доведат до изкривени 
резултати и грешни (подвеждащи) представи за реалното положение на 
нещата. 



 Обобщавайки, институционализмът е холистичен, универсалисткиDLXXVIII 
научен подход, работещ „отгоре-надолу“, при който основната насока на 
научните търсения е преди всичко кой трябва да управлява и чрез какво и с 
какви цели трябва да се управлява. Институционализмът конструира и 
обяснява реалността, а едва след това я описва и изучава. 
Институционализмът е преимуществено в духа на европейската политическа 
наука и култура. 
 
 И така, ако се сравнят и съпоставят бихейвиоризмът (тенденция в 
политическата мисъл, преминаваща в някои свои измерения и отгласи през 
такива забележителни личности например като Хераклит, Аристотел, Тукидид, 
МакиавелиDLXXIX, разбира се, без нито един от тях да е знаел и дори подозирал, 
че е бихейвиорист) и иституционализмът (тенденция на политическата мисъл, 
преминаваща в някои свои измерения и отгласи през такива забележителни 
личности например като Парменид, Платон, ХеродотDLXXX, Хобс, също така без 
нито един от тях да е знаел и дори подозирал, че е институционалист), то 
можем да кажем, че от тези два първични, начални клона тръгват двете 
основни направления в политическите науки, които формират коренно 
различни подходи, диференциращи се по отношението си към конфликтите 
между хората, общностите от хора, обществата и държавите.  
 При бихейвиоризма, водещото решение на конфликта е 
политическото, т.е. търси се някаква степен на съгласие или може би преди 
всичко компромис между страните. Това решение е приемливо, но би могло да 
изпитва трудности с това доколко е легитимно. Вероятно най-добрият път все 
пак е да се намери политическо решение и след това то да се облече в 
юридически норми. Самият факт, че макар и да търсят компромис (политическо 
решение), двете страни мислят предварително и в процеса на търсене на 
политическо решение за евентуалната негова легитимност (юридическо 
решение), предполага поне известно облекчаване на намирането на такова 
решение, което освен политическо (политически приемливо) да бъде и 
юридическо (юридически легитимно). 
 При институционализма водещото решение на конфликта е 
юридическото (правното), т.е. съобразно съществуващите норми и поради 
това то практически не отчита дали двете страни са удовлетворени от 
решението. Такова решение е легитимно, но би могло да изпитва трудности с 
това доколко е приемливо (за двете страни или за едната от тях).  
 В своята политологическа еволюция бихейвиоризмът (политическият 
бихейвиоризъм) се развива през структурния функционализъм към 
съвременната политическа системологияDLXXXI (системна политология). В 
немалка степен политическата системология (системната политология) може 
да се разглежда и като „европейски” принос към „американската” 
политологическа наука. 

 
DLXXVIII Универсализъм (лат. universalis — всеобщ, общ) — подход, който разглежда процесите и събитията, обектите и 
субектите общо, общовалидно, всеобхватно, цялостно, разностранно, многостранно, многопланово. 
DLXXIX Николо Макиавели (Niccolò Machiavelli, 1469—1527) — гениален италиански философ и мислител. 
DLXXX Херодот (гр. Ηρόδοτος, ок. 484 г. пр.Хр.—ок. 425 г. пр.Хр.) — забележителен старогръцки историк, смятан за „баща 
на историята“. 
DLXXXI Системология  (гр. σύστημα — цяло, съставено от части; λόγος — слово, мисъл, смисъл, понятие)  — област на 
научно-практическа дейност, изучаваща и използваща системността, организацията и самоорганизацията на обектите, 
процесите и явленията; наука за системите. Също така се използват „обща теория на системите“, „системен подход“, 
„системен анализ“. 



 В същото време в своята политологическа еволюция 
институционализмът (политическият институционализъм) се развива през 
теорията на рационалния изборDLXXXII до съвременния 
неоинституционализъмDLXXXIII (политическият неоинституционализъм). В 
немалка степен неоинституционализмът  може да се разглежда и като 
„американски” принос към „европейската” политологическа наука. 
 

Характерни 
особености при 
изучаването на 
рисковете 

Политически бихейвиоризъм Политически институционализъм 

Изучавано основно 
направление: 

„Субективно“ „Обективно“ 

Същност на метода: Редукционистичен, партикуларистичен, 

ценностен, емпиричен 

Холистичен, универсалистки,  

нормативен, абстрактен 

Изучава: Непосредствено наблюдаваното Концептуално конструираното 

Анализира 
взаимодействието на: 

Индивидите, общностите и обществото Организациите, институциите и институтите 

Изследва: Властта и процесът на конструиране, използване и 
самооптимизиране на властта 

Държавата и нейната организация 

Първични: Индивидите, общностите и обществото Организациите, институциите и институтите 

Вторични: Организациите, институциите и институтите Индивидите, общностите и обществото 

Главна слабост: Взаимодействието на организациите, институциите и 
институтите е функция от взаимодействието на 
индивидите, общностите и обществото 

Взаимодействието на индивидите, общностите и 
обществото е функция от взаимодействието на 
организациите, институциите и институтите 

Главна зависимост: Каквото е обществото, такива са институциите Каквито са институциите, такова е обществото 

Базисно противоречие: Следва, че колкото различни общества има толкова 
институционални рамки и архитектури би имало. 

Следва, че при една и съща институционална рамка и 
архитектура, обществата биха били едни и същи. 

Базира се на: Психология и социология Философия и право 

Място на изучаване в 
университета: 

Департамент за политически науки Департамент за правни науки 

Използват се: Статистически изследвания, анкетни проучвания, 
лабораторни експерименти, теория на игрите, ролеви 
игри и т.н. 

Обща теория на държавата, културна антропология, 
културология, социална психология, политология и т.н. 

Отношение към 
реалността: 

Първо я описва, след това я конструира Първо я конструира, след това я описва 

Подход на 
разсъжденията: 

Отдолу—нагоре Отгоре—надолу 

Как изучава 
взаимодействията: 

Измерва онова, което може да се измери Моделира онова, което може да се моделира 

Друга основна слабост: Важно е да се измерва не само това, което може да се 
измери, а и това, което трябва да се управлява, защото 
не може да се управлява онова, което не може да се 
измери 

Важно е да се моделира не само това, което може да се 
моделира, а и това, което трябва да създава ефективен 
механизъм за управление, защото не може да се 
създава ефективен механизъм за управление за онова,  
което не може да се моделира. 

Силно влияние на: Субективният фактор по отношение на наблюдението и 
измерването на процесите 

Обективният фактор по отношение на изучаването и 
изследването на институциите 

Произтичащ проблем: Инструментализиране на субективизма: 

Задават се („запрограмират се”) определени политически 
нагласи и социални предпочитания и обществото се 
„довежда“ до тях  

Универсализиране на обективизма: 

Задават се („запрограмират се”) определени 
институционални структурирания и властови 
взаимоотношения и обществото се „довежда“ до тях 

Фокус върху: Конкретните проблеми Общата картина 

 
DLXXXII Теория на рационалния избор (англ. Rational Choice Theory) — общо понятие за няколко подтеории/подхода  в 
социалните и икономическите науки, които описват рационалното поведение на действащите субекти; в основата е 
разбирането, че от всички възможни алтернативи субектите (социални или икономически) избират тази, която най-
добре съответства на техните интереси, съгласувана е с достъпната информация и се вписва в ограниченията на 
външната среда и началните условия. 
DLXXXIII Неоиституционализъм или Нова институционална теория — съвременна и модернизирана версия на 
институционализма в обществената, икономическата и културната сфери, осмисляща новата роля на институциите, 
смекчаваща институционалния детерминизъм и отчитаща динамиката на днешните общества, ролята на социалните, 
психологическите и културните фактори в поведението на индивидите и групите от индивиди. 



Недостатък: Губи се общата картина Губят се конкретните проблеми 

Акцент върху: Практиката Теорията 

Недостатък: Теорията остава на заден план Практиката остава на заден план 

Основна насока на 
научните търсения: 

Как трябва да се управлява и за кого и в името на кого 
трябва да се управлява 

Кой трябва да управлява и чрез какво и с какви цели 
трябва да се управлява 

Водещото решение на 
конфликта: 

Политическото — то е приемливо, но може да не е 
легитимно 

Правното — то е легитимно, но може да не е приемливо 

Методи: Твърде американски Твърде европейски 

В духа на: Американската наука и култура Европейската наука и култура 

Недостатък: В Европа тези методи могат да доведат до изкривени 
резултати и подвеждащи представи за реалното 
положение на нещата 

В САЩ тези методи могат да доведат до изкривени 
резултати и подвеждащи представи за реалното 
положение на нещата 

По-нататъшна 
еволюция: 

През структурния функционализъм до политическата 
системология  

През теорията на рационалния избор до политическия 
неоинституционализъм 

 
Таблица 3.6. Характерни особености на политическия бихейвиоризъм и политическия 
институционализъм при изучаване на рисковете. 

 
 Сега ще пристъпя към малко по-детайлното разглеждане на всеки от 
четирите самостоятелни подхода.  
 Изучаването на двата самостоятелни подхода, принадлежащи на 
първото основно направление, „субективното“, се базира, както вече 
подчертах, на научните търсения и мисловно-логическия апарат на 
политическия бихейвиоризъм. 
 
 „КУЛТУРЕН/СИМВОЛЕН” ПОДХОД („Cultural/symbolic“ approach) 
 В духа на традицията, заложена от изследванията на Мери Дъглас262 
рисковете и отношението към тях служат като допълнително условие за 
конструиране на културните граници между отделните индивиди, между 
социалните групи в една общност, както и между общностите. 
 Рискът (например заразяване, замърсяване) е опасен преди всичко чрез 
заплахата, която представлява за социалния ред и понеже се възприема 
културно обусловено, той служи за допълнително разграничаване между Мен и 
Другия, между Нас и Другите. Рискът отключва културно обусловени реакции, 
базирани на културно обусловени възприятия и затова оценката му се 
съпровожда с понятия като „срам”, „вина”, „вяра”, както и — в особено голяма 
степен — „грях” и „табу”.  
 Мери Дъглас подчертава, обаче, че рискът е корено противоположен по 
своя културен смисъл от греха и табуто.  Да бъдеш в ситуация на риск (being 
„at risk"), означава да си същество, спрямо което обществото греши. Човекът се 
чувства слаб, защото другите му причиняват злина, т.е. индивидът е уязвим 
поради „лошото поведение” на обществото. Докато да извършиш грях, да 
съгрешиш (being „in sin") или да си под табу („under taboo"), означава ти да си 
реален или потенциален причинител на вреди за обществото, т.е. обществото е 
уязвимо от „лошото поведение” на индивида. „Дискурсът в понятията на греха и 
табуто е насочен към консервация на традиционната солидарност, докато 
дискурсът около риска подразбира нейното разсъсредоточаване и изчезването 
на социалните разделения”263. 
 Същевременно Другият или Другите, неговите или техните поведения и 
институции се възприемат през призмата на риска. Те са опасни с 
възможността да застрашат физическото или символното тяло, на което ние 
принадлежим. Дали нещо е риск зависи не толкова от неговата фактическа 



същност на риск, а от това как ние го формулираме и схващаме по отношение 
на въздействието му върху нашите ценности и установения социален ред. 
Начинът, по който ние ще реагираме при възникването на риск също се 
определя не толкова от обективното съдържание на риска, а преди всичко от 
нашата субективна преценка за него. Това, че съществува риск е резултат от 
наше поведение, влязло в разрез с общоприетите норми и преминаващо извън 
ограниченията, наложени ни от нашата идентичност.  
 Рискът е най-напред проява на нарушена социеталност, а едва след това 
— на външно въздействие. Ето защо e важно не само да дадем отговор на 
риска чрез правните си и технологични ресурси, но и като дадем нравствена и 
етична оценка на (осъдим морално) действията, довели до материализирането 
на риска. Няма да понижим нивото на рисковост на нашето общество като 
действаме ad hoc, третирайки всяка рискова ситуация сама за себе си, една по 
една или всички едновременно, а като най-напред променим себе си и начина, 
по който живеем, привеждайки себе си и този начин на живот, на живеене, към 
културните императивиDLXXXIV, вградени в нашата общност и представляващи 
нашето социумно „Аз”. С други думи, рискът и отговорът, който ни ще му дадем 
са обусловени най-напред културно, а едва след това — научно, 
технологически, организационно и ресурсно. 
 Сумирайки, може да се каже, че за Мери Дъглас опасността в 
предмодерните общества се разглежда в контекста на табуто и като обвинение 
срещу и възмездие за провинилия се отделен индивид — точно това кара 
индивидите да спазват нормите и ограниченията, наложени от общността и по 
този начин общността се предпазва от имащия „лошо поведение“ индивид. 
Докато в модерните общества опасността се разглежда в контекста на риска, но 
вече като обвинение срещу и възмездие за провинилата се общност — точно 
това кара общността да цени правата и интересите на отделния индивид и по 
този начин индивидът се предпазва от имащата „лошо поведение“ общност264. 
 Мери Дъглас и Аарън Уилдавски изследват културно обусловените 
отговори на риска в обществата и организациите чрез специфичен модел 
„решетка-група“ (или „растер-група“ DLXXXV, „grid-group“ model). Моделът се 
представя чрез двукоординатна система с две оси — хоризонталната ос е 
„Група“ (group — границата, в която е общността), а вертикалната е „Решетка“ 
(„растер“, grid — регулирането на отношенията вътре групата, т.е. 
принудата)265; и съответно четири полета, всяко от които символизира 
специфичен тип социална организация. 
 В българското издание на книгата на Мери Дъглас, "Чистота и опасност. 
Анализ на понятията за омърсяване и табу"266, „grid“ е преведено като „мрежа“, 
но поради различната смисловата натовареност на понятието „мрежа“ тук, в 
моята монография, аз ще използвам друг превод на тази дума — „решетка“. 
 Хоризонталната ос „Група“ диференцира чрез съотношението 
„колективистичност-индивидуалистичност“ степента на сплотеност (взаимна 
зависимост, съгласуваност на поведението) на индивидите. С други думи, при 
този модел групата (group) е свързана със степента на груповия етос. 
Индивидът е включен в групата посредством подчинение на регламенти, 

 
DLXXXIV Императив (лат. imperativus от лат. impero — повелявам, диктувам, нареждам, предписвам): общо предписание, 
категорично искане, изискване, норма, заповед. 
DLXXXV Растер (нем. Raster) — разграфена чрез точки или хоризонтални и вертикални линии мрежа, решетка, 
маркировка; оптическо приспособление от две стъклени плочки с гравирани върху тях линии, които, като се прилепят, 
образуват малка мрежа. 



правила и изисквания, т.е. с натиск, принуждение, липса на избор, съгласие с 
изискванията на групата.  
 Движението надясно по хоризонталната ос (засилване на сплотеността в 
групата) означава нарастване на чувството за принадлежност на индивида към 
групата (колективистичност) и с това нараства и зависимостта му от 
въздействието върху него от другите членове на групата, а също така нараства 
и различието, разграничаването между „Ние“ в групата и „Те“ извън нея.  
 Движението наляво по хоризонталната ос (намаляване на сплотеността в 
групата) означава намаляване на чувството за принадлежност на индивида към 
групата (индивидуалистичност) и с това отслабва и зависимостта му от 
въздействието върху него от другите членове на групата, а също така намалява 
и различието, разграничаването между „Ние“ в групата и „Те“ извън нея.  
 За хоризонталното измерение „Група“ е много важно ясното наличие на 
граница между групата (или организацията) и външния свят.  
 Вертикалната ос „Решетка“ диференцира чрез съотношението 
„властовост—безвластовост“ степента на структурираност (нормативност, 
подчиненост на общи правила) на социалните отношения. С други думи, 
решетката (растерът)  отчита наличието на други ограничения и очаквания, 
които формират общностните отношения - идеята е, че във всяка устойчива 
група (общност) има някаква подреденост и регламентация на позициите на 
влизащите в групата индивиди и това е социалната класификация. 
 На най-високите значения по тази ос, т.е. при движение нагоре по нея 
(засилване на подчинеността в групата), съответства силна съгласованост и 
пълна система на социална класификация, която предопределя индивидуалния 
избор и строго контролира взаимодействието между индивидите в групата 
(властовост).  
 На най-ниските значения по тази ос, т.е. при движение надолу по нея 
(намаляване на подчинеността в групата), съответства пълна обърканост, 
неопределеност, липса на класификация на позициите на индивидите в групата 
(безвластовост).  
 За вертикалното измерение „решетка“ положението на индивида се 
променя от максимално регулиране на и най-силни ограничения върху 
поведението му (най-високото значение по оста) до максимална свобода на и 
най-големи възможности за избор на поведение  (най-ниското значение по 
оста). Максималното значение може да се илюстрира от армейския ред, а 
минималното — от пълната свобода на живот без задължения и регулиране. 
 Разделението по осите „решетка—група“ позволява да се покаже 
връзката на социалнокултурната организация с възприятието на риска, 
неговите причини, последствия и форми на контролиране. 
 Моделите на отношения между членовете на групата в зависимост от 
степента на изразеност на свойствата „решетка—група“ (твърда vs. 
неопределена структура на позициите—пълно vs. частично подчинение на 
груповата регламентация) представляват четири типа начин на живот и 
отношения, наречени от Мери Дъглас „култури“:   

o Индивидуалистична култура (на Илюстрация 3.2. „пазар“ — 
„нискогрупови“, „нискорешетъчни“, low group, low grid); 

o Фаталистична култура (на Илюстрация 3.2. „изолация“ — 
„нискогрупови“, „високорешетъчни“, low group, high grid); 

o Йерархична култура (на Илюстрация 3.2. „йерархия“ — 
„високогрупови“, „високорешетъчни“, high group, high grid); 



o Егалитарна или сектантска култура, (на Илюстрация 3.2. 
„доброволна група“ — „високогрупови“, „нискорешетъчни“, high 
group, low grid).  

 Тези „култури“ се характеризират с напълно определен мироглед, 
включително и с напълно определено  възприемане на риска. Ще видим по-
долу, че колкото повече дадени общности (организации) са „високогрупови“ 
(high-group, силна сплотеност) и „високорешетъчни“ (high-grid, силна 
подчиненост), толкова повече и по-силно те се доверяват на институциите при 
намиране на отговорите на риска. Същевременно колкото повече дадени 
общности (организации) са „нискогрупови“ (low-group) и „нискорешетъчни“ (low-
grid), толкова повече и по-силно те предпочитат подходи на саморегулиране на 
(„самосправяне“ със) риска267,268,269,270,271. 

 
 

 
  
 Илюстрация 3.2. Модел „Решетка-Група“ на Мери Дъглас и Аарън Уилдавски272. 

  

 Социална организация „А“ (low-group, low-grid), „индивидуалистична 
култура“ — включва активни индивидуалисти, предприемчиви хора. При нея 
имаме слаба структурираност и слаба сплотеност (слаба структурна принуда, 
слаба групова обвързаност), които са характерни отношения тип „пазар“. За 
представителите на тази култура рискът е преди всичко свързан с 
индивидуалните решения, възможности и отговорности. Те вярват в пазарните 
сили, като връх взима убеждението, че пазарът в края на краищата ще постави 
всичко на своите места, затова са за саморегулиране на риска. Убедени са, че 
поемането на рискове носи не само опасности, но и ползи, така че са срещу 
външните ограничения на поведението, доверяват се повече на индивидите, 
отколкото на организациите. Тук характерен е страхът от загубата на 
собствените ресурси, което може да доведе до невъзможността на независима 
игра на пазара. При това заплахите за системата от взаимодействия на 
сравнително автономните индивиди се разглеждат като извънредно 
съществени. 
 Социална организация „B“ (low-group, high-grid), „фаталистична 
култура“ („атомизираното подчинение“) — включва изолирани 
(маргинализирани) индивиди. При нея имаме силна структурираност и слаба 
сплотеност (силна структурна принуда, слаба групова обвързаност), силни 
ограничения в поведението, които са характерни отношения тип „изолация“. За 
тази култура е присъщо възприемането само на краткосрочни рискове, вярата в 
щастието и съдбата по отношение на риска, както и това, че човек има много 
слаб контрол върху процеси и събития, водещи до рискове. Това, което ще се 



случи в бъдеще, не е резултат от нашия избор. Животът е лотария: на едни ще 
провърви повече, на други — по-малко. 
 Социална организация „С“ (high-group, high-grid), „йерархична култура“ 
— включва вертикално бюрократично управлявани и хоризонтално много 
сплотени индивиди. При нея имаме силна структурираност и силна сплотеност 
(силна структурна принуда, силна групова обвързаност), които са характерни 
отношения тип „йерархия“. Тази култура се характеризира с уважение на 
властта, стриктно спазване на груповите норми, прекомерен стрес от рисковете 
и преувеличен страх от процесите и явленията, които потенциално заплашват 
съществуващия социален ред — те могат да бъдат както вътрешни 
(нарушаване на закона), така и външни (война). Възприемането на риска се 
намира под сериозно въздействие от страна на традицията, а също така и на 
органите и организациите, на които много се разчита да решават възникващите 
проблеми, като при това правилността на решенията се определя от заеманата 
позиция. Главен инструмент за управление на риска са правилата и 
инструкциите.  
 Социална организация „D“ (high-group, low-grid), „егалитарна култура“ 
(или „сектантска култура“) — включва слабо диференцирани като групи и 
доброволно създавани общности (например религиозно сдружение). При нея 
имаме слаба структурираност и силна сплотеност, т.е. силна идентификация с 
групата (слаба структурна принуда, силна групова обвързаност), които са 
характерни отношения тип „доброволна група“. За тази култура 
(егалитаристка) са характерни обвиняването на външни сили и хора за 
рисковете; недоверието към наложени отвън норми; подкрепата за социалното 
равенство и активното участие на всички при противодействието на рисковете; 
представата за глобална, непредотвратима заплаха, която неизбежно ще стане 
реална в бъдеще. От една страна, това убеждение е функционално, в смисъл 
на поддържането на самия сектантски социален контекст, тъй като 
представлява зло, което кара хората да си взаимодействат и всецяло да 
участват в работата на общността, а от друга страна — като подчертаване на 
границата между общността и външния свят. При тази култура акцентът е върху 
негативните последствия от съвременните технологии, защото те символизират 
социалните различие, разделението на труда, благосъстоянието. 
Замърсяването на природата, и екологичните проблеми на околната среда 
излизат на преден план за представителите на тази култура273,274,275. 
 Използвайки подобен модел, Мери Дъглас и групираните около нея 
социолози „илюстрират културологическите алтернативи на рискологичния 
реализъм… [и показват,] че без предварителна „културна работа“ по 
идентификацията и интерпретацията на рисковете тяхното управление не може 
да бъде ефективно“276. 
 Мери Дъглас приписва на четирите култури също така и специфични 
космологии, като под космология тя разбира набор от използвани категории, 
идеи, в значителна степен ограничаващи индивидуалното съзнание, „крайни 
оправдаващи идеи, на които обикновено се позовават като на част от 
естествения порядък, но които не са естествени, а са продукти на социалното 
взаимодействие“277. Таблицата по-долу накратко характеризира съответните 
космологии, присъщи на отделните култури. 
 

Фаталистична култура Йерархична култура 

1. Вселената потиска индивида 1. Вселената е справедлива 



2. Космосът е сложен, състоящ се от обекти и вещи, 
управляван от безличностни сили и принципи 
3. Вяра в съдбата 
4. „Аз“-ът като индивид, погълнат от системата, от 
него реално нищо не зависи 

2. Космосът е сложен, регулиращ, в него е вграден 
социалният контрол 
3. Вяра в авторитети; вяра в недопустимостта на 
нарушаването на предписанията 
4. „Аз“-ът като изпълнител на зададени роли 

Индивидуалистична култура Егалитарна култура 

1. Вселената е неутрална 
2. Космосът  е „мултипликатор“ на индивидуалните 
успехи и поражения 
3. Вяра в значимостта на индивидуалния успех 
 
4. Възвеличаване на „Аз“-а и изолиране на „Аз“-а от 
другите 

1. Вселената е арена на борба на доброто със злото 
2. Космосът е подложен на опасност от 
представителите на злото 
3. Вяра в магьосничество и заговор, свързан с 
„външния“ свят 
4. „Аз“-ът като част от обществото,  равна на другите 
„Аз“-ове 

 
Таблица 3.7. Космологии, присъщи на четирите култури по класификацията на Мери 
Дъглас278. 

 
 ПОДХОД „РИСКОВО ОБЩЕСТВО” („Risk society“ approach) 
 Изследователите, работещи в рамките на този модел смятат, че в 
прехода си от късна модерност към ранна постмодерност — а по-точно е да се 
каже — в прехода си от късно индустриално общество (първа модерност, first 
modernity) към рисково общество (втора модерност, second modernity)279, — 
обществото, поради огромния арсенал от високи технологии, произвежда 
рискове, които се отличават с все по-голямо въздействие и все по-голям 
обхват. Въздействието им започва да придобива потенциала на 
катастрофичност, а обхватът им се глобализира. В този преход към 
катастрофичните и глобализиращи се рискове, способностите на обществото 
да оценява и управлява подобни рискове значително отстъпват на потенциала 
на техните проявления. 
 Както вече бе казано, в основата на своите изследвания водещите 
автори при този модел (Улрих Бек, Антъни Гидънс) поставят теорията на 
рефлексивната модерност (reflexive modernity), базирана на разбирането, че 
процесите на модернизация вече не произвеждат единствено „добрини” 
(здравеопазване, заетост), но все повече произвеждат „злини”, от които ние се 
чувстваме застрашени (замърсяване на околната среда, безработица, 
разпадане на семействата). И именно ключовите институции на късната 
модерност (правителството, промишлеността, науката) са главните 
производители на рискове и несигурности, докато само доскоро те бяха 
производители на ползотворни блага, които създаваха усещането за 
стабилност и сигурност.  
 Акцентът върху риска се превръща в главната характеристика на 
обществото, когато то се самовъзприема (отразява себе си) като общество и по 
този начин се настройва силно критически спрямо самото себе си. Подобно 
засилващо се себевъзприемане на обществото (себеотразяване) подкопава 
неговата „общност”, неговата същност на „общество”, разпада го на групи и 
индивиди — парцелизира го и го атомизира. По този начин се разпадат общите 
дискурси, общите традиции, общите идентичности и се разграждат моделите и 
образците, формиращи индивидуалните идентичности. Постепенно акцентите 
се променят от това, което ни свързва към това, което ни разделя.  
 Ако по-рано хората се стремяха да бъдат заедно, за да дадат отговори 
на рисковете и така да повишат шансовете си за оцеляване, сега те се стремят 
да бъдат разделени, отново за да повишат шансовете си за оцеляване. Те 
индивидуално се спасяват от рисковите зони, квартали, производства, 
държави. Заедно с това — вероятно тук има силен елемент на позитивност — 



съзнанието, че хората са производители на рискове повишава степента на 
лична и обществена отговорност пред лицето на рисковете, а не поставя тези 
рискове в категорията на съдба, участ, орис, т.е. на нещо предначертано и 
затова неизбежно, извън нашата отговорност, а значи и извън нашия дълг280. 
 Обществото произвежда рискове и заедно с това трябва непрекъснато да 
взема решения — и при произвеждането на рисковете, и при тяхното 
управление. Така хората са поставени в много сложна ситуация — да действат 
и едновременно с това да вземат решения по отношение на своите вече 
извършени действия, и в резултат на взетите решения да произведат 
допълнителни рискове — т.е. има рискове, породени от действията и рискове, 
породени от решенията по повод на вече извършените действия, при това 
решения, взети при недостиг на информация и дефицит на знание. Както пише 
Улрих Бек: „Рисковото общество провокира една отвратителна игра на покер, 
един вид иронично обръщане на човешката предопределеност: аз съм държан 
отговорен за решенията, които съм длъжен да вземам без адекватно познаване 
на ситуацията. Свободата на решение, на която се радва индивидът в 
Рисковото общество, е „свобода” на човек, който е принуден да решава, без да 
съзнава последиците от своите решения“281. 
 Рисковете, произвеждани от обществото, от една страна, лесно 
преминават границите на държавите, а от друга те продължават дълго — 
самите те или техните последици. Затова рисковете, произведени в рамките на 
една държава не са ограничени нито в пространството, нито във времето. 
Именно поради тази причина наистина Рисковото общество е и Световно 
рисково общество282. 
 Рисковете в Рисковото общество минават през социалните и класовите 
ограничения. Както пише Улрих Бек, ако движещата сила в класовото общество 
можеше да бъде обобщена в една фраза: „Аз съм гладен!“, в Рисковото 
общество тя може да бъде обобщена така: „Аз съм уплашен!“. Ето защо 
общностите на нуждата (на нуждаещите се) отстъпват мястото на 
общностите на тревогата (на разтревожените), а несигурността заменя 
оскъдицата283. 
 Пьотр ШтомпкаDLXXXVI прави опит да опише главните черти на „феномена 
на риска“, така, както той ги е дешифрирал в творчеството на Антъни Гидънс. 
Той пише следното:  
 „Ние наблюдаваме обективно: 
 1. Универсализация на риска, т.е. възможност от възникване на глобални 
бедствия, които заплашват всички, независимо от класата, етническата 
принадлежност, отношението към властта и т.н. (например, атомна война, 
екологична катастрофа); 
 2. Глобализация на риска, който придобива необичаен размах, засягайки 
огромни маси хора (например, финансовите пазари, реагиращи на измененията 
на политическата ситуация в световен мащаб, военните конфликти, 
повишаването на цените на нефта, съперничеството между корпорациите и 
т.н.); 
 3. Институционализация на риска, т.е. възникване на организации, които 
го приемат в качеството на принцип на собственото им действие (например, 
инвестиционните пазари или обменните борси, хазартните игри, спортът, 
застраховането); 

 
DLXXXVI Пьотр Штомпка (Piotr Sztompka, 1944) — полски социолог. 



 4. Възникване или засилване на риска в резултат на непреднамерен 
страничен ефект или ефект на бумеранга, от човешки действия (например, 
екологичната опасност като последица от индустриализацията; престъпността 
и закононарушенията като продукт на порочната социализация; новите 
„болести на цивилизацията“, които са свързани с професии или стил на живот, 
типични за съвременното общество). 
 Към допълнителните фактори, засилващи субективното усещане на 
риска, можем да назовем: 
 1. Изострянето на чувствителността към заплахи заради отслабването на 
магическата и религиозната защита; 
 2. По-ясното осъзнаване на опасността поради по-високото равнище на 
образование; 
 3. Разбиране на ограничените възможности на експертизата и 
неизбежността на повреди във функционирането на „абстрактните системи“ (от 
типа на телекомуникации, авиолинии, пътни мрежи, банкови 
инфраструктури).“284  
 
 Изучаването на двата самостоятелни подхода, принадлежащи на второто 
основно направление, „обективното“, както вече посочих по-горе, се базира на 
научните търсения и мисловно-логическия апарат на политическия 
институционализъм. 
 
 „GOVERNMENTALITY” ПОДХОД („Governmentality” approach) 
 Напомням, че при този подход акцентът е в управлението на рисковете 
чрез властовите институции. Важно е да се разбира, че в случая властовите 
институции не се разглеждат като произтичащи от стремежа на определени 
хора да властват над останалите, трансформирайки този стремеж в 
институционална архитектура, а като необходимост да се дава отговор на 
предизвикателствата и да се произвежда сигурност за общността от хора. С 
други думи, ние сме в пределите на институционализма. 
 Тъй като е базиран научно, научноприложно и методологически върху 
институционализма, този подход разглежда не институциите като производни 
на обществото, а в голяма степен обществото, като производна на 
институциите. Институциите са резервоар от знания, умения, практики  
процедури за управление на обществото. Те формират и вменяват 
отговорности на обществото, създават му предписания за поведение. В 
качествено новата ситуация на Рисковото общество институциите се адаптират 
към новите задачи, те променят своето функциониране и действат като 
„разумни същества”, т.е. целеполагат и целепостигат. При тази тяхна 
трансформация те естествено определят и опосредстват, възлагат и налагат 
нови модели на поведение и нови отговорности на обществото и индивидите. 
Разбира се, всичкото това е в голяма степен условно и метафорично. Така и 
само така може да се допусне разбирането за телеологичност (целево 
съществуване) на институциите. 
 По-рано властовите институции са имало преди всичко силово, 
репресивно, дисциплиниращо въздействие върху обществата, общностите и 
индивидите. В своята забележителна книга „Надзор и наказание. Раждането на 
затвора" Мишел Фуко излага виждането си за дисциплинарната власт не 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 ѝ 
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 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”285. 
 По-рано бяха изяснени различията между двата вида сила (двете 
съставляващи на силата) — „твърдата” (hard) и „меката” (soft), както и 
различията между двата вида насилие (ефектът от прилагането на силата) — 
„твърдото“ (структурното) и „мекото“ (символното). 
 В наши дни властовите институции, поне в либерално-демократичните 
държави се стремят да заместват (подменят) силовата си, репресивна власт 
(структурното насилие), т.е. принуждаващата си, „твърда“, роля с „мека”, 
ориентирана към съгласието, възнаграждаваща, роля (символното насилие), 
ориентирайки индивидите от наложена отвън дисциплина, която е именно 
принудителна, към идваща (сякаш) отвътре самодисциплина, която вече 
изглежда и още повече, възприема се като доброволна. 
 Извънредността на новите рискове е доста ефективно средство за 
дисциплиниране на обществата. Тя, като отчасти реабилитира силовите 
действия и разширява арсенала от не-силови въздействия, постепенно 
разнообразява стратегиите си и всъщност разширява своите правомощия.  
 Различно значение придобива и процесът на нормализация в Рисковото 
общество. Ако по-рано „нормализация” означаваше основно протичане на 
процесите в рамките на нормалното, не-кризисно, не-рисково, на практика 
стабилно състояние, то сега „нормализация” все повече означава адаптиране, 
привеждане в съответствие на нормите на поведение на индивидите и 
общностите в рамките на обществото с нормите, на които се подчинява 
функционирането на Рисковото общество. Онези поведенчески модели, които 
се отклоняват от нормите на Рисковото общество поставят техните 
извършители в състояние на риск, т.е. „в риск”. С други думи, „да бъдеш 
определен като намиращ се „в риск” означава да си позициониран в рамките на 
мрежа от фактори, извлечени от наблюдението на други“286. 
 В тези условия в крайна сметка всеки риск е управляем (това е 
функцията на властовите институции и е критерий за тяхната пригодност и 
трансформирането им), но тази управляемост гарантира един определен 
минимум сигурност за всички и по-скоро — определено ниво на несигурност за 
всички. За по-високо ниво на сигурност, съответно по-ниско ниво на 
несигурност, всеки индивид трябва да се застрахова сам, трябва сам да поеме 
отговорността за себе си, т.е. в наше време нараства личната отговорност на 



индивида при управлението на рисковете. В известен смисъл това може да се 
определи като приватизация на риска287. От други – структурно-
социологически — съображения това важи и в модела на Рисковото общество. 
 
 „АДАПТИВЕН/АБСОРБТИВЕН” ПОДХОД („Adaptative/absorptive“ approach) 
 Първите три самостоятелни подхода подчертават и изучават съответно 
културната, социалната и политическата природа на риска.288 Четвъртият 
подход  подчертава и изучава когнитивната (свързаната със знанието) 
природа на риска.  
 Ако при първия и втория подход рискът е функция съответно на 
културата и структурата на обществото, то при третия и четвъртия подход 
съответно управлението на обществото и функционирането на обществото са 
функции на риска. 
 Що се отнася вече конкретно до четвъртия подход — „Адаптивно-
абсорбтивния“, то при него обществото и индивидите до някаква степен и в 
някакъв смисъл се самообучават във високо динамичната, рискова среда. Те 
непрекъснато решават какво от себе си трябва да променят, какво в себе си 
трябва да съхранят, за да запазят жизнеността си и да не позволяват на 
рисковете да разрушат формата и съдържанието на самото общество и 
способността на индивидите да оцеляват и да се развиват в това подложено на 
непрекъснати стресове общество.  
 В тази силно променлива среда е изключително трудно да се определи 
какво всъщност е общество (даже започва да се прокрадва тезата, че вече 
няма общество), какво всъщност е портфолиото от ценности, с които се 
идентифицира индивидът. Неговите роли се менят и той постоянно сърфира 
измежду социалните полета в социалното пространство. Единственото важно е 
непрекъснатото трупане на знания за средата в широкия смисъл на това 
понятие — едновременно пространствена и времева. Така благодарение на 
постоянно произвеждащите се рискове може да се каже, че обществото се 
храни със знания, за да произвежда жизнени стратегии. 
 Може би най-близко е достигнал и най-много е допринесъл в анализа на 
този подход Никлас Луман, който прилага за изучаването на рисковете 
системната парадигмаDLXXXVII, теория на системитеDLXXXVIII, системологията.289 
 Системният подход естествено разглежда риска като системен фактор,  
в смисъл че дори да въздейства на определен елемент от системата или на 
определена нейна подсистема, той всъщност въздейства на системата като 
цяло; а отношението към риска той разглежда като системен процес — в 
смисъл че макар с управлението на риска да е ангажиран определен елемент 
от системата или определена нейна подсистема, всъщност с това управление е 
ангажирана системата като цяло. Ето защо рискът за системата се превръща 
във „фундаментална категория, една от основните характеристики на 
социалната действителност. Принудителността на избора от множество 
алтернативи означава неопределеност на бъдещето. Затова, според Луман, 
няма поведение, свободно от риск“290. В общуването си с риска системата 
непрекъснато трябва да прави избори (в множеството допустими решения, 

 
DLXXXVII За целите на своите анализи като правило използвам следното определение за система: „Система е 
интегрирана общност от взаимосвързани елементи, ефектът от взаимодействието между които се измерва със 
свойства, които са синергетичен резултат от свойствата на отделните елементи“. 
DLXXXVIII Теория на системите, обща теория на системите — интердисциплинарна научна и методологическа концепция 
за изследване на обектите, представляващи система. Свързана е тясно със системния подход и е конкретизация на 
неговите принципи, подходи и методи. Нейната основна цел е извеждането на принципите на функционирането на 
системите (организми, организации, общности, общества). 



което е функция на способността на системата към адаптация и на 
практика най-често се изразява в минимизиране на вложените ресурси) и да 
съизмерва сложността си (комплексността си) с промените в средата (да се 
съобразява с нейните характеристики и развития, което е функция пък на 
способността на системата към абсорбция и на практика най-често се 
изразява в редуциране291 на сложността ѝ). Ето защо обикновено се приема, че 
риск има тогава, когато системата трябва да вземе решение, което води до 
преразход на ресурси и до нарастване на нейната сложност. 
 Може да се твърди, че оставайки в рамките на четвъртия самостоятелен 
подход (теоретична перспектива - според Дебора Лъптън, или парадигма 
според Гейб Митън), Пол СловикDLXXXIX слиза на индивидуално ниво на 
възприемане, оценяване и реагиране спрямо рисковете. Както пише Гейб 
Митън: „Словик и колегите му разработват психометричниDXC методи за 
тестване и анализ, за да определят кои рискове се възприемат като вредни от 
обществото. Психометричните подходи са насочени към установяване на това 
как се схваща същността на  различните рискове и на ефектите от това върху 
оценките за вредата. На базата на психологическото изследване се очертават 
евристиките и предразсъдъците, че това обикновено въздейства върху 
индивидуалните възприятия за риска“292.  Основавайки се вероятно на това 
свое схващане, Гейб Митън характеризира тази парадигма като 
„психометрична“, фокусирана върху индивидуалното познание (cognition) и 
намираща се в областта, по-точно  в домейнаDXCI, на социалната психология293.  
 Впрочем, Пол Словик е силно скептичен по отношение на тезата, че 
рискът съществува обективно, независимо от нашите културни и умствени 
нагласи. По думите на Даниъл Канеман: „Човешките същества са измислили 
представата за риска, за да им помогне да разберат и да се справят с 
опасностите и несигурностите на живота. Макар че тези опасности са реални, 
не съществува такова нещо, като „реален риск" или „обективен риск"... [Пол 
Словик] иска да покаже, че оценката на риска зависи от избора на мярка — при 
очевидната възможност изборът да се ръководи от предпочитанието към един 
или друг резултат. И заключава, че „следователно дефинирането на риска е 
упражнение на власт“294. 
 
 Рисковото общество (Обществото на риска, Обществото на Третата 
вълна на сигурността — Вълната на риска) все повече трябва да бъде 
възприемано като едно нормално общество, като общество, в което а-
нормалността е новата реалност.  Това е, както вече посочих,  общество на 
четирите „Не”: Неопределеност, Нееднородност, Неустойчивост и Несигурност. 
 Според Томас ФрийдманDXCII и Майкъл Мандълбаум, днешното общество 
е период от историческо време с много висок ННСН рейтинг (рейтинг на 
Непостоянство, Непредсказуемост, Сложност, Неяснота или на английски език 
VUCA — „volatilityDXCIII, unpredictabilityDXCIV, complexityDXCV, and ambiguity“DXCVI,295.  

 
DLXXXIX Пол Словик (Paul Slovic, 1938) — американски психолог и социолог. 
DXC Психометрия — съвкупност от методи и техники, позволяващи измерване на психичните явления. В най-широк 
смисъл тази дума обхваща всички измерващи поведенческите и психологическите нагласи и отговори изследвания 
(прагове на усещане, време на реакция), но обикновено тя се употребява в по-тесен смисъл за означаване на 
съвкупността от когнитивни тестове и изобщо тестовете, които служат за преценка на способностите и нивата на 
развитие (например социалната зрялост). 
DXCI Домейн (фр. domaine, англ. domain — област, владение) — област, сфера, поле, обсег, единица от структура. 
DXCII Томас Фрийдман (Thomas Friedman, 1953) — американский журналист, пропагандатор на преимуществата на 
глобализацията). 
DXCIII Volatility (англ.) — непостоянство, променливост, изменчивост= 
DXCIV Unpredictability (англ.) — непредсказуемост, непредвидимост, непостоянство, неуравновесеност. 



 В Рисковото общество, през този исторически период от време, през 
Вълната на риска ние като правило ще се изправяме пред възможности от 
събития и явления, пред качествено нов тип заплахи, които са с ниска 
вероятност и високи (големи) последици („low-probability, high-impact”) по думите 
на бившия вицепрезидент на САЩ Ричард (Дик) ЧейниDXCVII,296. 
 Това е време, благодатно за „черни лебеди” по аналитичния модел на 
Насим ТалебDXCVIII (иначе много атрактивен, поучителен и стимулиращ 
мисленето модел, макар и невинаги достатъчно подкрепен със сериозни 
доказателства, за сметка на интиутивните и емоционални предпоставки  в 
смисъл на  пред-поставяния): „Черен лебед” е събитие, което: (1) се случва 
изключително рядко; (2) случването му не следва от нормалната логика на 
процеса; и (3) ако се случи, ефектът от него е огромен297. 
 Но нека отново подчертая изрично — фактът, че навлизаме в дълбоките 
води на един океан от предизвикателства и рискове, опасности и заплахи, 
рискови и несигурностни фактори, не бива да се превръща в драма, в паника, 
в катастрофическо мислене. Това е просто (макар че тук  думата „просто” 
съвсем не е най-точната) една различна среда, в която трябва да се учим и да 
се научим да се справяме. Ние трябва да се опитваме и да можем да правим 
това, за което по малко по-различен повод (за климатичните промени) се 
говори в един доклад на ООН: „Да избягваме неуправляемото и да 
управляваме неизбежното. Ако не избягване на неуправляемото, то поне да 
смекчаваме последиците му. И ако не да управляваме неизбежното, то поне да 
се адаптираме към него“298. 
 Днес ние ще трябва да се движим в едно пространство на възможните 
решения, което повече не е хомогенно, с еднообразна геометрия, с Гаусово  
разпределениеDXCIX (наричано Нормално и изобразявано с камбановидната 
криваDC) и по-скоро Поасоново разпределение на вероятноститеDCI на 
възможните отговори и поведения — когато най-вероятните отговори и 
поведения имат най-висока честота и всичко е прогнозируемо, сякаш е 
предопределено. Сега ние все повече ще се движим в едно пространство с 
променлива геометрия, нагънато на места по странен, причудлив и понякога 
необясним начин.  
 Въпросът е в какъв род критични ситуации ще се оказваме: 

o дали на „неизвестните неизвестни“ по Доналд Ръмсфелд, т.е. в 
ситуации, когато „нашият образ за реалността престава да важи, но 

 
DXCV Complexity  (англ.) — сложност, обърканост, заплетеност. 
DXCVI Ambiguity (англ.) —  неяснота, неопределеност, двусмисленост. 
DXCVII Ричард „Дик“ Чейни (Richard "Dick" Cheney, 1941) — 46-и вицепрезидент на САЩ в администрацията на Джордж 
Буш-младши в периода 2001—2009 г. 
DXCVIII Насим Талеб (Nassim Taleb, 1960) — ливански и американски икономист и есеист. 
DXCIX Нормално разпределение (Normal distribution) или Гаусово разпределение (Gaussian distribution) — закон за 
разпределение на вероятностите; непрекъснато разпределение на вероятностите, групиращи се около средна 
стойност; играе много важна роля в различни области на знанието. Графиката му е симетрична, с формата на камбана, 
с максимум в средната стойност, и е известна като функция на Гаус. Това е модел, който отразява закономерностите в 
явления, които се намират под въздействието на множество случайни и независими причини и фактори. Наречено е на 
името на Карл Фридрих Гаус (Johann Carl Friedrich Gauß, 1777—1855) — немски математик, механик, физик, астроном и 
геодезист; един от най-великите математици на всички времена. 
DC Камбановидна крива (bell curve, bell-shaped curve) — графично представяне на кривата на Нормалното 
разпределение, имаща вид на камбана.  
DCI Поасоново разпределение (Poisson distribution) — вероятностно разпределение от дискретен тип (дискретност от 
лат. discretus „разделен”, „прекъснат”е  свойство, противоположно на непрекъснатостта, прекъснатост; нещо, което се 
променя между няколко различни стабилни състояния; състоящо се от отделни части, структури, значения). То 
представлява моделиране на случайна дискретна величина, което изразява вероятността дадени събития да се случат 
в определен, фиксиран интервал от време, представяща определен брой събития, реализирали се за фиксирано 
време, при условие, че тези събития протичат с фиксирана средна интензивност и независимо едно от друго. Наречено 
е на името на знаменития френски математик, механик и физик Симеон Дени Поасон (Siméon Denis Poisson, 1781—
1840).  



ние не го знаем”; Насим Талеб нарича ситуация от този род 
„платоновска гънка“299 (с извинение за поставянето до великия 
Платон на един толкова преходен и всъщност оказал се много 
деструктивен за глобалната сигурност политик като Доналд 
Ръмсфелд);  

o дали на „известните неизвестни“, т.е. в ситуации, когато нашият 
образ за реалността престава да важи, но ние го знаем; 

o дали на „неизвестните известни”, т.е. в ситуации, когато нашият 
образ за реалността не престава да важи, но ние не го знаем. 

 Ясно е обаче, че вече практически няма да е възможно да се 
осъществяват критични  ситуации на „известните известни”, т.е. ситуации, 
когато нашият образ за реалността не престава да важи и ние го знаем. 
 При необходимостта да намалим неопределеността (несигурността) и 
така да „понижим“ (трансформираме) риска от неуправляем в управляем, ние 
трябва да се опитаме да превърнем, както казах вече по-горе, неизвестните 
неизвестни (стреляне със завързани очи по движеща се мишена) или в 
неизвестни известни (стреляне със завързани очи по неподвижна мишена) или 
известни неизвестни (стреляне с отвързани очи по движеща се мишена). Но 
повече няма да има ситуации на известните известни (стреляне с отвързани 
очи по неподвижна мишена) — тези времена са веднъж и завинаги отминали. А 
за да се справяме с тези качествено нови задачи и проблеми, ние трябва да 
развиваме умения и капацитет, т.е. способности за ранно сигнализиране.  
 Ние непрекъснато говорим за индивидуалните и колективните (на 
общностите, на обществата, на държавите) способности. И нарастването на 
тези способности свързваме неизменно с еволюцията на човека. Даже именно 
това разбираме под „еволюция“ — постоянно нарастване на способностите на 
човека в индивидуален и колективен план. 
 Разбира се, кой би се осмелил да отрече еволюцията на човека А ако той 
е станал владетел, властелин на нашата планета, то е защото е спечелил 
еволюционното съревнование с другите животински видове, успял е да ги 
изпревари не количествено, а качествено, съумял е да ги надбяга по пистата на 
развитието, да ги „надеволюира“. 
 Така че е напълно правилно, разумно и резонно да се говори за 
еволюцията на човека и неговите способности. И все пак, това е еволюция в 
социалното, в разсъдъчното поведение, но в известна (и дали малка?) степен, в 
билогическото, в сетивното поведение това е деволюцияDCII. Например, с 
„изобретяването” на езика, ние сме загубили редица от способностите си за 
предаване на мисли, биоенергия, биотокове на разстояние, от които са ни 
останали някакви минимални и епизодично проявявани способности. А с 
изобретяването на писмеността ние сме загубили много от способностите на 
паметта. По-рано човешката памет е съхранявала огромни обеми народно, 
устно творчество като „Илиада” и „Одисея”, а сега, както се шегуваме, за да 
съхраниш като информация нещо, достатъчно е да си го запишеш някъде и 
единственото, което ти остава е да помниш къде си го записал. От всички 
сетива и способности, съхранени при тази еволюция-деволюция на човека, 
близо 90% са ориентирани към реагиране, към реактивно действие на 
външните дразнители и останалите 10% са ориентирани към превенция, т.е. 
към активно действие. 

 
DCII Деволюция (лат. devolutio — свиване) — обратно, отрицателно развитие, загуба на полезни качества, разпадане. 



 При реагирането, т.е. ре-активното поведение (re-active), има опасност 
(дразнител, събитие, ситуация) и ние ѝ отговаряме, даваме отговор, реагираме. 
С други думи, възниква реална или мнима опасност, за която съдим по 
потрепването на листата на дървото — това може да бъде породено от вятъра, 
а може да бъде предизвикано от саблезъбия тигърDCIII. Потрепването на 
листата на дървото ни кара да реагираме. В този случай нашият отговор се 
нарича реакция. 
 При превенцията, активното поведение (active), се стремим да дадем 
отговор на опасността, докато е още малка, за да ѝ попречим да се превърне в 
голяма опасност. С други думи не чакаме листата на дървото да потреперят, за 
да пуснем тетивата и изпратим стрелата в тяхна посока, така че да убием 
евентуално спотайващия се саблезъб тигър, а даваме отговор по различен 
начин. На мястото, откъдето той може да мине и където може да се скрие, 
поставяме капан или изкопаваме „вълча яма”, която сигурно за съблезъбия 
тигър се нарича „тигрова яма“ ( ☺ ). Това, че някъде наоколо броди саблезъб 
тигър ни кара да предприемем превантивни действия. В този случай нашият 
отговор се нарича превенция. 
 Докато при ранното сигнализиране поведението ни е коренно 
различно, то е про-активно (pro-active), тъй-като се стремим да предотвратим 
появяването на опасността, защото при тази динамика днес на процесите и 
събитията, времето от появяването на заплахата до нейното реализиране може 
да бъде много кратко, изключително кратко. Нашият отговор не чака заплахата 
да се появи, той я изпреварва с мислене и действие. С други думи, тъй като от 
потрепването на листата или от приближаването на саблезъбия тигър до 
нахвърлянето му върху нас може да са нужни само броени секунди, ние трябва 
да отгатнем откъде може да мине саблезъбият тигър и да не отиваме в тази 
околност или да му попречим да навлезе в нашата зона на обитаване, а може и 
още докато е далеч от нас, да организираме хайка за унищожаването му. В 
този случай нашият отговор се нарича ранно сигнализиране. 
 Ще дам още няколко пояснения в същия образен, метафоричен и леко 
шеговит дух. 
 При реагирането имаме ситуация, когато срещу даден човек все по-
близко и по-близко върви каубой. Заплахата е голяма и изисква незабавен 
отговор. Човекът разсъждава: „Това е каубой, той е въоръжен много добре и 
стреля много бързо и точно, освен това върви срещу мен, наближава ме. А 
защо един много добре въоръжен и стрелящ много бързо и точно каубой върви 
точно срещу мен? Вероятно — за да ме застреля“. В този случай човекът 
действа по каубойския принцип: „Най-добре се смее, който стреля пръв“. И 
застрелва каубоя. 
 При превенцията имаме ситуация, когато човекът забелязва в близката 
далечина каубой, който се придвижва като че ли към него. Заплахата е малка и 
той трябва да попречи тя да стане голяма. Човекът разсъждава: „Това е каубой, 
вероятно е въоръжен много добре и вероятно стреля много бързо, освен това 
върви сякаш към мен и ми се струва, че ме наближава. А защо един вероятно 
много въоръжен и вероятно стрелящ много бързо и точно каубой върви, както 
изглежда, точно срещу мен? Вероятно — за да ме застреля“. В този случай 

 
DCIII Саблезъб тигър или Смилодон (лат. Smīlodōn от др.гр. σμίλη — нож и οδούς, οδόντος — зъб) — изчезнал род 
саблезъби котки, представителите на който са живеели от преди 2.5 милиона години до преди 10000 години. Самото 
название „саблезъб тигър“ е некоректно. 



човекът също действа по каубойския принцип: „Най-добре се смее, който 
стреля пръв“. И застрелва каубоя. 
 Докато при ранното сигнализиране имаме ситуация, когато човекът 
едва-едва различава много далеч на хоризонта някаква чертица, която прилича 
на каубой. Той трябва да попречи на заплахата да възникне. Човекът 
разсъждава: „Ами ако това е каубой, който е въоръжен много добре и стреля 
много бързо и точно? Ами ако той тръгне срещу мен и в един момент ме 
наближи? А защо един много добре въоръжен и стрелящ много бързо и точно 
каубой може да тръгне точно срещу мен? Вероятно — за да ме застреля“. И в 
този случай човекът също действа по каубойския принцип: „Най-добре се смее, 
който стреля пръв“. И застрелва това, което му се струва, че е каубой. А може 
накрая да се окаже, че това изобщо не е бил каубой, а овчар, подпиращ се на 
гегата си. 
 Всичко зависи от „сетивата” за ранно сигнализиране. И понеже 
специалните разузнавателни служби са сетивата на държавното управление, то 
нима американската разузнавателна общност не видя в Ирак каубой на 
хоризонта (оръжия за масово унищожение), а когато даде залпа (военното 
нападение „Шок и ужас”DCIV,300) и после отиде при простреляната жертва 
(сваленият режим на Саддам), този каубой се оказа овчар, подпрян на гегата си 
(нормални химически заводи, биологически лаборатории и атомни централи)... 
 Отново и отново ще изтъкна, че ролята на ранното сигнализиране днес 
рязко нараства, защото от ситуацията, при която може да се появи риск до 
осъществяването на този риск времето може да се окаже изключително кратко. 
От възможността (реален случай) бебе, което е само на няколко дни, да получи 
някакво микроскопично алергично петънце на кожата до изпадането му в 
алергичен шок времето е изключително кратко. И се пита — какво ще се случи 
с бебето, ако случайно негов много близък човек не е висококласен детски 
лекар, който да овладее кризата за броени минути и да не ѝ позволи да 
прерасне в катастрофа? Най-вероятно биха върнали бебето обратно в 
болницата, където да го „надупчат“ с инжекции, водени по метода „проба — 
грешка“  от надеждата, че ще се справят с проблема, някак и донякъде... 
 Днес времето от напукването на язовирната стена до спукването й може 
да бъде изключително кратко. Затова повече не може да се разсъждава, че ако 
стената се напука, ще мислим какво да правим. А трябва да се предвиди къде 
може да се напука тази стена и да се вземат мерки още преди тя да се е 
напукала. Защото напука ли се, стената би могла практически веднага да се 
спука и да причини на населението, живеещо надолу от язовира, огромна 
човешка трагедия… 
 Вече не може да се мисли реактивно — ако се появи алергия или ако се 
напука стената, ще му мислим. Не може да се мисли и превантивно — ако се 
появи минимален признак за алергия или минимално напукване на стената, ще 
действаме така, че те да не станат големи, да не доведат до избухване на 
алергия или до спукване на стената! Днес трябва да се мисли в духа на ранното 
сигнализиране — дали заплахата може да възникне и да не й се позволи да 
възникне!  

 
DCIV „Шок и ужас“ (англ. Shock and Awe — буквално Шок и Страхопочитание/Благоговение/Трепет) — военна доктрина за 
внезапен, бърз, мощен, масиран, по всички направления удар (суша, въздух, вода) с цел физическо и психологическо 
смазване на противника, разработена през 1996 г. и приложена във войната на САЩ и коалиционните им партньори 
срещу Ирак (20.03.2003 г.—15.12.2011 г.). Има за цел свалянето на Саддам Хюсейн (Саддам Хусейн Абд ал-Маджид 
ал-Тикрити, 1937—2006) — иракски политик и държавник, безмилостен диктатор, безскрупулен злодей, президент на 
страната в периода от 1979 г. до 2003 г., който е обесен през 2006 г. по присъда на Върховния съд на Ирак, 
функциониращ в условията на продължаващата окупация на страната от американските и коалиционните войски. 



 Това означава да се мисли своевременно, от рано-рано, много „преди“, 
т.е. ако майката и таткото на бебето са алергични, значи още преди да се е 
родило бебето, трябва да се вземат максимални мерки — като хранене на 
майката, като пелени, памперси, кремове за мазане и т.н., за да не се създаде и 
минимална възможност за появяване на едничко алергично петънце по кожата, 
защото появи ли се то, за нула време, за експлозивно кратко време, то ще 
прерасне в алергичен шок! 
 Това означава да се мисли своевременно, от рано-рано, много „преди“, 
т.е. още преди да е започнал сезонът за пълнене на язовира да се проучи и 
анализира язовирната стена — като време на изграждане, последни 
укрепвания, издръжливост на материалите, метеорологични прогнози и т.н.,  за 
да не се създаде и минимална възможност за появяване на една-едничка 
пукнатинка по стената, защото появи ли се тя, за нула време, за експлозивно 
кратко време, тя може да прерасне в опасна пукнатина, която да спука стената! 
 У нас в България, медицината още се занимава основно с това да лекува 
болните хора, т.е. действа реактивно. На Запад доскоро водещото бе 
превенцията — да не позволяват на малките проблеми, причини, болести, да 
станат големи. Сега вече там изтеглят нещата в посока на ранното 
сигнализиране, т.е. не малката заплаха да не стане голяма, а да не възникне 
самата заплаха! С анализ на генетичната картина на родителите може да се 
определи рискът за зародиша — дали е застрашен от определена болест. И 
ако трябва — да се отстрани плодът. Разбира се, това поставя много сериозни 
хуманни и хуманитарни въпроси, но възможността за подобна процедура е 
вградена в системата за здравеопазване. То и затова тази система се нарича 
„здравеОПАЗВАНЕ“, а не „болестоЛЕКУВАНЕ“ — даже акцентът се променя — 
от здравеопазване към болестоПРЕДПАЗВАНЕ... 
 Аналогично, у нас, в страната ни, властта (и под нейно ръководство 
подсистемата, отговорна в сферата на извънредните ситуации) още се 
занимава с това да ликвидира последиците от различни бедствия (т.е. действа 
реактивно). На Запад доскоро също така водещото бе превенцията — да не 
позволяват на малките причини, проблеми, произшествия, да станат големи. 
Сега вече там и в тази област изтеглят нещата в посока на ранното 
сигнализиране — не да се полагат усилия малката беда да не стане голяма, а 
да се предотврати самата беда! С анализ на предизвикателствата и рисковете, 
опасностите и заплахите, трудностите и поводите за загриженост и внимание, с 
анализиране на критичните фактори и с диагностика на уязвимостите да се 
минимизират възможностите от възникване на бедствие или ако то възникне, 
да се минимизират последствията от него. Именно затова вече системата 
работи за превенция на извънредните ситуации, а не само за ликвидиране на 
последиците от тях; даже акцентът се променя — от превенция на 
извънредните ситуации към тяхното ранно сигнализиране… 
 В България, обаче, XXI век още не е дошъл в тази жизнено важна област 
на националната сигурност — гражданската сигурност. Царят хаос и 
нарастваща дезорганизация в управленско, концептуално, нормативно, 
финансово, информационно и кадрово отношение. Ние сме държава без закон 
за управление при кризи! Няма не само ранно сигнализиране, няма и 
превенция, а главно и единствено — тичане след събитията. Изчаква се 
пасивно бедствията да се случат. И когато те се случат, когато хората загинат, 
властта, която всъщност е причинила с нехайството и некомпетентността си 
смъртта на тези хора, обува гумени ботуши, слага лицемерни маски на 



съпреживяване и раздава на близките и роднините на удавените хора пликчета 
с пари. При това пари взети не от нейния джоб, а от партийните субсидии, които 
пък се вземат от данъците на същите тези удавени хора и техните близки и 
роднини! 
 В политиката и при демокрацията винаги властта е отговорна. Когато тя 
не е на нивото на отговорностите си, тя е виновна, а при големите провали тя е 
престъпно виновна.  
 У нас именно властта съсипа Гражданска защита, като:  

— най-напред я накара да говори на развален български език, заменяйки 
в нея прекрасни специалисти с партийни протежета от Родопите и 
Делиормана (така един обикновен водопроводчик бе спуснат като 
парашутист да управлява свръхсложната система наречена язовир 
„Тополница“ и с въпиющата си безпросветност и некомпетентност 
причини огромни щети на близо 1000 къщи, разположени надолу от 
язовира, когато язовирът преля и водата му бе шоково допусната и 
изпусната да тече на мътни талази към населените места); 

—  после я натика в МВР, под шапката на Пожарната (а наред с това 
наложи критерии за кариерно израстване, изискващи няколкогодишен 
стаж в МВР; но как хора от Гражданска защита могат да имат този 
стаж, като довчера са били извън МВР? — никак и затова те биваха 
първите уволнени). 

 Сетне мои колеги и приятели ми писаха с молба да съобщя на 
обществото, защото моят глас се чувал, че в тяхната област има десетина 
язовири, чиято стена може да се спука. Но мога ли аз да взема грях на душата 
си да изплаша цяла област, че седи върху мини със забавено действие? Мога 
само да споделя този факт с властта, но властта нехае, тя пет пари не дава, 
впрочем, дава пет пари, но след като бедата се случи — в пликче и от 
партийните си субсидии. 
 Нека да не бъда неправилно разбран — противопожарната дейност е 
изключително важна. Тя изисква огромен професионализъм, а не трагична 
некомпетентност (чрез която бе хвърлен военен хеликоптер да гаси пожар, а 
после президентът трябваше да праща венци на гробовете на загиналите 
пожарникари, защото гасенето на пожар с хеликоптер си има технология и си 
иска определен тип хеликоптер, със съответното оборудване). 
Противопожарната дейност е безценно важна, но тя е дейност, която основно 
върви впоследствие и след като пожарите избухнат и ги гаси, докато 
Гражданската сигурност върви преди и пред извънредните ситуации — 
прогнозира ги и ги ранно сигнализира, осъществява превенция и минимизира 
рисковете от тях, а едва после, ако рисковете се материализират, се 
мобилизира и реагира заедно с цялата мрежа за противодействие и 
ликвидиране на последиците. Заедно с Пожарната, Армията, Бърза помощ и 
т.н. 
 
 В края на тази глава ще приведа няколко приложения с преимуществено 
практическа насоченост. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МОДЕЛ „METAPHOR” 
 
 В своята научна и практическа дейност по управление на рисковете, аз прилагам 
разработения от мен Осемстъпков модел „METAPHOR” (на български „Метафора”). Това е 



модел за минимизиращо рисковете (без-рисково, не-рисково, анти-рисково) поведение, т.е. 
поведение, което позволява в не малка степен да се избягва попадането в ситуации, които 
могат да доведат до негативни последици. 
 Случвало ми се на няколко пъти хора (от администрации или компании), които под една 
или друга форма обучавам или на които изнасям лекции, после да прилагат този модел по 
начин, който показва, че те явно смятат, че моделът „METAPHOR” е някакъв отдавна утвърден 
западен модел за минимизиращо рисковете поведение. А всъщност, това е моя лична 
разработка и авторството ми трябва да бъде уважавано и отбелязвано. Пиша тези неща с 
пристрастие, защото вече много често се натъквам на примери на постоянно изтъняваща 
култура на научните цитирания и коректното отношение към чуждия интелектуален труд (в 
науката за сигурността, където имам преки наблюдения, тези процеси придобиват колосални 
мащаби и скорост). Така беше години наред, както вече посочих, и с разработената от мен през 
1999 г. Схема на Петте нива на сигурността. 
 
 ОСЕМ СТЪПКИ КЪМ МИНИМИЗИРАЩО РИСКОВЕТЕ ПОВЕДЕНИЕ METAPHOR (МЕТАФОРА)
 Когато се предприема някаква дейност, насочена към производство на допълнителна 
като количество и превъзхождаща като качество стойност или към създаване на конкурентно 
предимство, за провеждане на радикален реинженерингDCV, реализиране на проект или 
изработване и оптимизиране на стратегия, трябва да се направи анализ на всичко, свързано с: 

• Парите (финансите, които се ангажират); 

• Средата (в която се развива дейността); 

• Технологиите (които се прилагат); 

• Целите (които се преследват); 

• Хората (които се ангажират); 

• Опасностите (които могат да възникнат) 

• Опонентите (които могат да са заинтересовани от неуспеха на компанията) 

• Регламентите (т.е. нормативните документи, които трябва да се спазват). 
Следователно Моделът „METAPHOR” обхваща: 
 M — Money (Пари). 
 E — Environment (Среда). 
 T — Technologies (Технологии). 
 A — Aims (Цели). 
 P — People (Хора). 
 H — Hazards (Опасности). 
 O — Opponents (Опоненти). 
 R — Regulations (Регламенти). 

 
 Осемте стъпки на модела „METAPHOR” са както следва: 
 Стъпка 1: Стъпка „M”  — Money (Пари) 
 Какво ще се изразходва; къде ще се изразходва; за какво ще се изразходва; кому ще се 
плаща, от кого или на кого ще се заема; кой ще ни кредитира или кого ще кредитираме; къде 
могат да ни очакват финансови щети, провали, преразходи, подводни камъни, завличания, 
невъзвращаемост; ефикасност на използването на средствата (постигане на целите) и 
ефективност на използването (съотношение постигнати цели/вложени средства) и т.н. 
 Стъпка 2: Стъпка „E” — Environment (Среда) 
 В зависимост от дейността: международна среда (глобална, европейска, регионална, 
национална); външна среда в която компанията оперира); вътрешна среда (средата вътре в 
компанията); политическа, икономическа, социална, пазарна екологическа среда; 
метеорологични прогнози (ако трябва) и т.н. 
 Стъпка 3: Стъпка „T” — Technologies (Технологии) 
 Информационни, управленски, инженерни технологии; оборудване, екипировка, 
помощни средства; обработка и защита на информацията; средства за лична защита; превозни 
средства и т.н. 
 Стъпка 4: Стъпка „A”  — Aims (Цели) 
 Към какво се стремим; какви задачи си поставяме; на какво искаме да въздействаме; 
какво впечатление искаме да произведем; имидж; репутация; авторитет; производствени 
задачи; повишаване на стойността, на инвестиционната привлекателност, на сигурността и т.н. 

 
DCV Реинженеринг (англ. reengineering) — радикално преустройство и фундаментално преосмисляне на организацията 
за достигане на коренни подобрения в основните й показатели, което позволява да се осъществи пробив в бизнеса и да 
бъдат изпреварени значително конкурентите (http://asenevtsi.com/text/tqm_text/T61.htm).  

http://asenevtsi.com/text/tqm_text/T61.htm


 Стъпка 5: Стъпка „P” — People (Хора) 
 Човешки ресурси; специалисти; външни експерти; охрана; агенти за влияние, лобиDCVI, 
групи за натискDCVII и т.н. 
 Стъпка 6: Стъпка „H” — Hazards (Опасности) 
 Внезапни, непредвидени събития; природни явления; инциденти, злополуки, бедствия, 
аварии, катастрофи; „паднало от небето”; „дебнещо зад ъгъла”; „едва избягнато”, „за малко да 
ни удари”, „разминаване на косъм” и т.н. 
 Стъпка: Стъпка “O” — Opponents (Опоненти) 
 Конкуренти; противници; врагове; злосторници; клеветници и разпространители на 
слухове; саботьори; „шпиони”; внедрени и т.н. 
 Стъпка 8: Стъпка „R” — Regulations (Регламенти). 
 Закони, наредби, постановления, правилници; стандарти; вътрешна нормативна уредба; 
Система за управление на качеството; Система за управление на околната среда; безопасни 
условия на труд и т.н. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ДЕСЕТ СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 
 
 В условията на криза, а тя у нас има различни измерения: политически, икономически, 
финансови, социални и др., фирмите, които — под една или друга форма, при едно или друго 
съдържание — произвеждат продукта или предлагат услугата „сигурност”, са изправени пред 
сериозни изпитания. Тези изпитания са обусловени от характера на предизвикателства, т.е. 
всичко или поне много зависи от това какъв отговор ще им бъде даден. Ако отговорът на 
техните собственици и главните мениджъри е адекватен, щетите ще бъдат минимални, а 
ползите — максимални. И обратно, при неадекватен отговор щетите ще бъдат максимални, а 
ползите — минимални. 
 Тук няма да се повдига парливият проблем, че собствениците и главните мениджъри на 
различни фирми в различни браншове реагират на кризата, без тя да е стигнала все още в 
пълна мяра до тях. Те я използват за оправдание за много от грешките и дефектите в 
управлението, които са допускали системно и систематично в продължение на редица 
предкризисни години. Това управление е пълно с импровизации, със сбъркана логика при 
планирането, с много компромиси и непоследователност в кадровия подбор, с неефективни и 
силно йерархични структури... 
 Целта на това Приложение е да представи изводите ми от редица наблюдения, участия 
в проекти, анализи на водещи компании и научни изследвания, в които съм бил ангажиран в 
последно време, като следните 10 полезни съвета към хората, ангажирани с мениджмънта на 
фирми, специализирани в сферата на безопасността, сигурността и риска. Мисля, обаче, че 
тези съвети могат да са полезни в една или друга степен на още много други висши мениджъри 
в разнообразни браншове и сфери. 
 
 ДЕСЕТ СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА (Към фирмите в сферата на 
безопасността, сигурността и риска, но и не само към тях) 
 

✓ СЪВЕТ ПЪРВИ: 
„Мислете за своята фирма като за една отворена система” 

 Много висши мениджъри продължават да си мислят за своите фирми и да гледат на тях 
като на затворени системи, като на феодални владения, в които работят крепостни служители. 
 Напротив, фирмата е все повече отворена система, като става дума не за това, че тя 
непрекъснато контактува с външния свят чрез своя бизнес, а защото работещите в нея 
постоянно следят какво става навън, анализират, сравняват, търсят алтернативи, много са 
информирани и за отношението към работещите в другите фирми, и за заплащането, и за 
кариерните възможности, и за вътрешните правила и методи за контрол. 
 Днес все в по-малка степен може да се говори за лоялност към фирмата в понятията на 
края на XX век. Все по-малко може да се говори за довеждащата до досада в учебниците по 

 
DCVI Лоби — група лица, които се опитват да влияят върху другите в полза на социална, политическа, бизнес-, културна, 
спортна или друга кауза. 
DCVII Група за натиск — група лица, които се стремят да влияят върху формирането на определена политика, вземането 
на определено решение от властта, да оказват въздействие върху провеждането на тази политика и прилагането на 
това решение. 



мениджмънт от предкризисния период устойчива, едва ли не вечна организационна култура. 
Дори в стабилните европейски държави постепенно обществата губят своята идентичност, 
превръщат се в микс от култури, нрави, установки и стереотипи, та фирмите ли... Особено в 
това свръхинформирано време на качествено нови технологии и нагласи за комуникации. 

✓ СЪВЕТ ВТОРИ:  
„Създайте си инструменти за колективно изработване на решенията” 

 Много висши мениджъри бъркат безусловното си право да вземат еднолично 
решенията с безусловно право да изработват тези решения. Те смятат дори предлагането на 
алтернативи, дори споделянето на различни мнения като посегателство срещу абсолютната им 
власт да решават какво ще се прави и така действат на принципа: „Тук се слуша мойта воля, аз 
съм капитан!“.DCVIII 
 Инструменти за колективно изработване на решенията са например — експертни 
съвети, работни съвещания със знаещи и можещи служители, които не са най-високо в 
йерархията, диагностични групи — за анализ и оптимизиране на отделните бизнес-процеси, 
конкурентни групи за изработване на стратегия и политика – напр. тим „Алфа“, тим „Браво“ и 
т.н.DCIX Колективното изработване на решенията означава предлагане на различни варианти, 
сценарии, алтернативи, модели. А вече безусловното право на висшия мениджър да взема 
решенията еднолично, би му позволило да избере едно от тези предложения и да го превърне 
в задача, цел, приоритет, закон. 

✓ СЪВЕТ ТРЕТИ:  
„Огледайте екипа от най-близките си (по йерархия) управленци” 

 Много от висшите мениджъри в предкризисните години са формирали екип от най-
приближени свои хора и свои заместници, които са станали тяхно копие, техен образ и подобие, 
тяхно ехо. Високата динамика на процесите в условията на криза кара по-ниските звена и 
редовите служители да „проглеждат” и да преместват акцента от: „Как може при такъв умен и 
кадърен Шеф да има такива послушни и безинициативни заместници?” към: „При този стил на 
управление на Шефа само такива могат да му станат заместници!” (които знаят да оцеляват 
във всяка ситуация). 
 Ето защо висшите мениджъри трябва да озонират най-близкия си екип, да вкарат в него 
много повече енергия, решителност, воля, свежи идеи, смелост. Трябва да се спори до 
намиране на оптималните подходи, способност да се мисли не по старому „Шефът е винаги 
прав”, а по новому „На шефа трябва да се предложи най-правилното решение”. 

✓ СЪВЕТ ЧЕТВЪРТИ:   
„Разчитайте на мотивацията, не на принудата” 

 Много висши мениджъри са убедени, че в тази криза, при страха от безработица, хората 
във фирмата им ще си „налягат парцалите”, ще си траят, а на когото не му харесва — „Прав му 
път, крива му пътечка!”, защото „Това си е моя фирма! Аз нося тук главната отговорност, затова 
ще си правя каквото искам и ще става каквото кажа аз!”. 
 Напротив, кризата прави хората още по-чувствителни и емоционални. У не малка част 
от тях именно фактът на кризата ги кара да си мислят, че ето, те търпят и се „свиват”, защото 
навън е криза. А това у доста от тях засилва фиксацията върху измерителя на личното 
достойнство (вграденият личностомер е всеки един човек). Ето защо в криза възможната 
реакция е: 

— или служителят не може да преодолее страха от „изхвърляне”, но компенсира 
„свиването” чрез „скатаване”, т.е. пасивност, апатия, формално, а не творческо 
изпълняване на задълженията; 

— или, напротив, остава телом във фирмата, но духом е извън нея, оглеждайки се за 
нещо по-добро. 

 И в двата случая приносът му за фирмата спада, фирмата губи от способностите му. 
Както се казва, демотивираният служител „ходи на работа” от 9 до 6 (т.е. от 9 до 18), а 
мотивираният служител отива да работи от 6 до 9 (т.е. от 6 до 21). 

✓ СЪВЕТ ПЕТИ:  
„Насочете усилията си върху системи за управление, които са фините 
настройки на качествения мениджмънт” 

 
DCVIII Христо Ботев (според патриарха на българската литература — писателят, поетът и драматургът Иван Вазов, 
1850—1921) се обръща към капитана на австрийския кораб „Радецки“ с думите „Тук се слуша мойта воля, аз съм 
капитан!“. Корабът „Радецки“ е използван от Ботевите четници, за да слязат на българския бряг при Козлодуй през май 
1876 г. 
DCIX Методи за разработване на алтернативни стратегии чрез разделяне на експертите на различни отбори (тимове), 
чиито название започват с първите букви на латинската азбука A, B, C, D … — „Alpha” („Алфа“), „Bravo“ („Браво“), 
„Charlie“ („Чарли“), „Delta“ („Делта“) и т.н. 



 Много висши мениджъри в условията на кризата инстинктивно, макар те да мислят, че 
го правят след стратегическо обмисляне, започват да акцентират върху това да затягат гайките 
на начина, по който фирмата им работи досега, да настояват, нерядко с репресивни методи, 
върху по-висока интензивност на работа, по-здрава дисциплина, по-сурови санкции (вкл. 
финансови), по-формални измерители на труда (работа „от—до”). 
 Напротив, начинът, по който фирмата е работила досега трудно може да даде повече 
стойност и повече конкурентно предимство, колкото и да се засилва контролът и да се 
ограничават възможностите на хората да работят през пръсти, да отбиват номера, да се 
разсейват. Тези подходи имат главна цел да се правят нещата правилно, но сега това е малко 
— когато стремежът е нещата да се правят правилно, обикновено правилно се правят 
неправилните неща. А трябва да се създаде такава организация, че да се правят правилно 
правилните неща. В условията на криза повече стойност ще се произведе и ще се допринесе 
за повече конкурентно предимство, само ако се инвестира във фините настройки, т.е. в системи 
за управление, които дават ново качество, които не са еднократен акт (внедряваш ги и те 
веднъж завинаги заработват), а са непрекъснат, динамичен процес на оптимизиране. Става 
дума за някои (или всички) от следните системи: 

— Консолидираната система за управление на качеството; 
— Системата за управление на сигурността на информацията; 
— Корпоративната система за управление на риска; 
— Системата за управление на околната среда и т.н. 

 Именно тези системи към това да се правят нещата правилно, допринасят за 
надграждането на способности да се правят правилно правилните неща. 

✓ СЪВЕТ ШЕСТИ: 
„Сплесквай структурата” 

 Много висши мениджъри реагират в условията на криза по един и същи, типичен, начин 
— засилват вертикалността, усилват контрола, подсилват инструментите за командване във 
фирмите. Резултатът е възникването на нови йерархични нива, на нови прегради пред 
свободното движение на информация, пред пазара на идеи, пред обмена на интелект; а 
инициативността спада, нараства отказът да се вземат решения и да се носи отговорност. 
 Напротив, стратегията трябва да бъде коренно различна — намаляване на нивата в 
йерархията, акцент върху децентрализацията за сметка на централизацията и на 
координацията за сметка на командването. Трябва да се залага на компетентността, а не на 
компетенциите, да се отпушват каналите за хоризонтално взаимодействие, за сътрудничество 
между хората, да се поощрява инициативността и да се ограничава мисленето от типа: „Това 
не е в кръга на моите отговорности“,„ I don`t care (не ми пука)“. Само така ще нараства 
синергията в дейността на служителите. Само така всеки (и фирмата като цяло) ще преследва 
не ресурсно ориентирани стратегии (правя това, което мога и обичам да правя); а целево 
ориентирани стратегии (правя това, което трябва, като намирам ресурсите, за да го постигна). 

✓ СЪВЕТ СЕДМИ:  
„Управлението на човешките ресурси е наука и изкуство” 

 Много висши мениджъри смятат, че в кризата трябва да се опират на свои хора, на 
проверени хора, на хора, които им създават душевен комфорт, на хора към които имат доверие 
— приятели, приятели на приятели и т.н. Това вкарва случайност, хаотичност и липса на 
правила в управлението на човешките ресурси, което от една страна е обезправено (каквото 
каже Шефа), от друга страна се превръща в чисто и просто обслужване на човешките ресурси. 
 Напротив, управлението на човешките ресурси е и наука, и изкуство. То е прецизен 
инструмент за подбор на кадрите, за тяхното обучаване, мотивиране, развитие, оценяване. 
Стихийността и произволът в него може да нанесе непоправими щети, да издигне 
несъстоятелни личности и да смачка, да натика в десета глуха професионалистите или да ги 
прокуди. 
 Вероятно този Седми съвет би трябвало да бъде съвет Първи, ако тук бях направил 
някаква класация по важност и значимост на 10-те съвета. Висшият мениджър в условията на 
криза е не просто задължен, а обречен — в името дори на своя личен интерес — да превърне 
звеното за управление на човешките ресурси в лаборатория за креативност, за инвестиране в 
хората, за отсяване и премахване на всички странични, нелегитимни и неприемани от 
множеството служители начини и средства за назначаване, лансиране и възнаграждение на 
хората. 

✓ СЪВЕТ ОСМИ:  
„Заложи на своите специалисти” 



 Много ВИСШИ мениджъри смутени или панирани от кризата започват трескаво да се 
оглеждат за специалисти отвън, извън фирмата, и понякога извън страната (дори това да са 
българи). Моите наблюдения и практически опит показват, че с много малки и редки 
изключения, висшият мениджър няма да сгреши и само ще спечели, ако се опре на своите 
специалисти. Те най-добре познават нещата и ако той ги развива кариерно, те ще му се 
отблагодарят, давайки всичко от себе си и няма да се нуждаят от време да навлизат в 
детайлите дълго и напоително, докато в кризата се иска да се реагира бързо и адекватно. 
 Професионалистът е особена категория същество — знае колко му е струвало да стане 
такъв и знае колко още много трябва да знае и може. Затова работи над себе си постоянно, 
няма време за интриги, за бездействие, за профукване на времето. И е петимен да се докаже 
— получи ли нов хоризонт, той не просто събира своите усилия в юмрук, той ги умножава, той 
се раздава. Затова дори и малката инвестиция в него е гарантирана с много висока 
възвращаемост. Докато човекът отвън, не само идва и сяда върху главите и амбициите на 
досегашните експерти, но се нуждае от време да навлезе в нещата. Най-често това става като 
бъде обучаван от тези, които после ще ръководи. 
 Разбира се, не може да се абсолютизира, понякога свежата мисъл, свежата кръв дава 
нови идеи и отваря нови възможности, но това трябва да става като изключение, а не като 
правило, трябва да бъде по неизбежна необходимост. Иначе висшият мениджмънт трябва да 
подкрепя хората от фирмата, които са се доказали именно като нейни професионалисти, които 
са давали и са способни да дадат много на нея. 

✓ СЪВЕТ ДЕВЕТИ: 
„ПиаР-ът е не реактивна, а проактивна дейност” 

 Много висши мениджъри са силно притеснени, че в условията на криза дори малкият 
ущърб за тяхната репутация и имиджа им може да се превърне в критичен или катастрофичен 
риск. Затова те насочват усилията на своя ПиаР към постоянно обясняване на това което 
правят, а това често преминава в пропаганда и агитация, в постфактумно, в реактивно 
реагиране. Докато с общественото мнение (а то често е нелогично, непонятно, ирационално, с 
къса памет и може да вярва едновременно на няколко, при това дори взаимно изключващи се 
версии) трябва да се работи, трябва да му се дава изпреварваща информация; трябва не само 
да му се обяснява какво става, а да му се обяснява защо то става и какво ще стане. Пред 
обществото компанията не трябва да изглежда уязвима, отбраняваща се, оправдаваща се, 
объркана, сварвана неподготвена от събитията. 
 Медиите създават виртуална реалност и компанията трябва да се учи да работи и 
действа и в тази реалност. С медиите не се общува само чрез говорител. Те искат да общуват 
не със сродна душа (журналист, прес-аташе, ПиаР), а с компанията. Не общуват ли открито, 
лице в лице с нейното ръководство, те ще общуват скрито, зад гърба  с нейни служители. 
Активната политика на компанията с медиите не е само за да се „опакова” съдържанието, а да 
се „продава” самото съдържание. ПиаР-ът става все повече не професия, а култура на 
поведение; не черупка, а ядка на информацията; не новина за дейността, а резултат от 
дейността. Грешка е да се мисли за медиите като за съмишленици, които могат да бъдат 
„хранени” с правилна информация, или като за нещо, което може да бъде дресирано, 
опитомено, манипулирано, напътствано, насочвано. 
 Интернет дава нови възможности на компанията да предоставя актуална, значима, 
достоверна, нужна и полезна информация. С медиите не трябва да се воюва — вместо да 
бъдат „удушвани” с гняв, по-добре е да бъдат „задушавани” с прегръдка. Ако медиите не 
общуват с фирмата, те ще общуват с нейните конкуренти. Медиите като правило никога не са 
прави, но като резултат се оказват винаги прави. Така че имиджовите кризи изискват 
антикризисно прогнозиране, планиране и управление. В информационния, високотехнологичен, 
електронен и интернетен глобализиращ се свят на XXI век важи следното: За обществото 
компанията е това, което е нейният имидж, а доверието на обществото към компанията е това, 
което е нейната репутация. Имиджовите и репутационните рискове на компанията са не по-
малко сериозни от останалите, традиционно оценявани като важни и приоритетни рискове. 

✓ СЪВЕТ ДЕСЕТИ:  
„Мислете за съществуването на черни лебеди” 

 Много висши мениджъри в условията на криза се опират на рутината, на навика, на 
натрупания опит, на начина, по който са правили нещата и са постигали успехи. Те постоянно и 
интуитивно се стремят да вкарат в дейността в познатите, удобни рамки, да имат снета, 
дешифрирана неопределеност, да ръководят нещата така, че всеки момент да знаят какво ще 
се случи в следващия и извеждат това, което ще се случи в следващия момент като 



екстраполацияDCX на това, което е било до него. Това води до линейно мислене, до 
убеждението, че щом, образно казано, нещо се е случвало по един и същи начин 99 пъти, то и 
на стотния път то ще се случи точно така и по същия начин. 
 Само че ние сме в условията на криза. А тя е благодатна на феномени тип „черен 
лебед”, по чудесната едноименна книга на Насим Талеб. Нарича се „черен лебед”, защото 
европейците векове наред смятали, че всички лебеди са бели, докато не видели в Австралия, 
че има и черни лебеди, с което цялата им теория за белостта на лебедите рухнала..  

Съгласно определението на Насим Талеб, "черен лебед", е събитие, притежаващо 
следните три качества: 

— Първо, то е рязко отдалечена стойност, тъй като е разположено извън сферата на 
обичайните очаквания, понеже нищо в миналото не е било в състояние убедително да 
ни насочи към възможността то да се случи; 

— Второ, ефектът му е огромен; 
— Трето, въпреки статуса му на рязко отдалечена стойност човешката ни природа ни 

принуждава да скалъпваме обяснения за възникването на това събитие след факта и по 
този начин да го превръщаме в обяснимо и предвидимо. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СЕДЕМ СЪВЕТА КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ 
 
 Висшият мениджмънт на една компания, ако, разбира се, е модерно мислещ и 
адекватно реагиращ но новата среда (глобална и национална, политическа и икономическа), 
пристъпва към изграждането в компанията на Система за управление на риска. В началото на 
това изграждане висшият мениджмънт се изправя пред много сериозни задачи и неизбежна 
управленска неяснота. Ето защо на един етап от моята професионална реализация ми се стори 
разумно да се обърна отново със съвети към онези водещи бизнесмени и представители на 
висшия мениджмънт, които имат намерение да дадат зелена светлина за разработването и 
внедряването на корпоративна система за управление на риска в ръководените от тях 
компании. 
 В това ми начинание имаше един много сериозен и деликатен момент — винаги можех 
да бъда упрекнат, че за пореден път се опитвам да давам съвети на хора, които отговарят за 
сериозни процеси и за множество служители, а аз самият нямам и не съм имал собствен 
бизнес, при това опитът ми в мениджмънта е твърде скромен. 
 И все пак, нека споделените по-долу допълнителни съвети да се разглеждат като силно 
синтезиран екстрактDCXI от мои схващания за управлението на риска, които са резултат от 
изучаване на опита на множество водещи американски, европейски и руски компании, както и 
от научни занимания, свързани с анализиране и осмисляне на огромна по обем литература по 
управленски, социологически, политологически и културни аспекти на глобалните, 
европейските, регионалните и националните аспекти на сигурността, на Рисковото общество, 
рисковите стратегии, хаоса, синергетичното моделиране. 
 
СЕДЕМ СЪВЕТА КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА КОМПАНИЯТА, 
СВЪРЗАНИ С НАЧАЛОТО НА ПРОЦЕСА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
 
  СЪВЕТ  ПЪРВИ 
 Управлението на риска е преди всичко ... управленски проблем, и едва след това — 
технология, организация на дейността, йерархия, вътрешнофирмена документация и 
длъжностни характеристики. Ето защо нивото на разработване, внедряване и функциониране 
на системата за управление на риска е еквивалентно на нивото на управленски способности на 
висшия мениджмънт. Какъвто е висшият мениджмънт, такава е и системата за управление на 
риска в компанията. 
  СЪВЕТ  ВТОРИ 

 
DCX Екстраполация (лат. extrā — извън, оттатък, отвъд и лат. polire — заглаждам, променям, поправям) — 
математически метод за намиране на нови стойности на търсена функция извън множеството известни нейни 
стойности, базирайки се на известните данни и следвайки тяхната логика. Екстраполацията е единственият възможен 
метод при прогнозиране стойностите на времева функция за бъдещи моменти от време, поради невъзможността да се 
намерят стойности, обхващащи търсената. 
 
DCXI Екстракт — вещество, което се извлича от нещо, например от растителни или животински тъкани; извлек. 



 Необходимо е (задължително!) да се започне с приемането на Политика за управление 
на рисковете в компанията. Тази политика не трябва да бъде набързо съставен и още по-бързо 
забравен лист хартия. Тя е КОНСТИТУЦИЯТА на модерния мениджмънт в компанията. Всеки 
висш и среден мениджър, всеки служител, трябва да има постоянно, ако не пред очите си, то в 
съзнанието си, главните послания и изисквания на този документ и да е наясно, че в 
управлението на компанията, на основните процеси и на всяка индивидуална дейност той е 
интегриран и е превърнат в условие sine qua nonDCXII — той е алфата и омегата на цялостното 
функциониране на тази компания. 
  СЪВЕТ ТРЕТИ 
 При разработването и внедряването на системата за управление на риска е нужно да се 
следва системният подход. Този подход е холистичен (цялостен, отгоре—надолу), а не е 
редукционистичен („на парче”, отдолу-нагоре). Звеното за риск мениджмънт не трябва да бъде 
натиквано от самото начало в някой отделен, частен или дори частичен процес, с който да се 
занимава (на принципа „Хайде, свърши първо нещо конкретно! Да видим дали си способен на 
нещо!“). Необходимо е да му са даде картбланшDCXIII — първо да проектира цялостната система 
в съгласие със съвременните стандарти за изграждане на системи за управление и за риск 
мениджмънт, а вече разработената система може да бъде тествана, апробиранаDCXIV и 
имплементиранаDCXV като за начало в някой от базисните процеси в компанията. 
  СЪВЕТ ЧЕТВЪРТИ 
 Висшият мениджмънт трябва да стои плътно и да подкрепя постоянно хората, 
натоварени с изграждането на система за управление на риска, като трябва да работи за 
укрепване на техния авторитет. Риск мениджърът е дясна ръка на висшия мениджмънт на 
компанията и трябва да има самочувствие, да участва в заседанията, където се обсъждат и 
вземат главните решения, да има пряка връзка с ръководителите на компанията. Ако риск 
мениджърът е забит в десета глуха, ако е оставен сам да се блъска с управлението на риска, то 
и гений, завършил три свръхпрестижни американски университета да е, няма да постигне и 15% 
от възможното, няма да разгърне и 30% от способностите си. 
 СЪВЕТ  ПЕТИ 
 Висшият мениджмънт не трябва да учи риск мениджърите на риск мениджмънт. Най-
често срещаната негова грешка, която компрометира всички усилия по управлението на риска 
е, когато започва да се меси в работата на звеното, което е натоварил и на което е делегирал 
права по управление на риска, когато постоянно сменя указанията, непрекъснато променя 
мястото и подчинеността на това звено, извършва резки промени в стратегията си по 
отношение на риск мениджмънта, сковава инициативата на риск мениджърите, изисква 
различни, понякога взаимоизключващи се неща от тях, връзва ръцете им, парализира усилията 
им, а накрая ги изправя на „килимчето” и им държи сметка, че няма бързи резултати, че 
времето си минава, а нищо конкретно не е постигнато. Звено за риск мениджмънт, което е 
поставено в такива условия или бързо се демотивира, или започва — волно или неволно — да 
имитира дейност, за да отчита някакви резултати. 
 СЪВЕТ  ШЕСТИ 
 Още от самото начало на работата на звеното за риск мениджмънт (което трябва да се 
състои от 1—4 човека), Висшият мениджмънт трябва с изрична своя заповед да се разпореди в 
длъжностните характеристики на всички мениджъри да бъде записано, че те носят главната 
отговорност по управлението на рисковете в ръководените от тях процеси и дейности. Само 
така тези мениджъри биха се отзовавали и биха съдействали на звеното по риск мениджмънт в 
идентификацията, анализа и оценката на рисковете, в изработването на мерки за 
противодействие на рисковете, в одитаDCXVI и мониторинга на системата за управление на 
риска. Иначе мениджърите, които винаги имат много и все спешна работа, ще си аранжират 
дейността в съответствие със своите приоритети, и не се ли чувстват отговорни за 
управлението на рисковете, няма да комуникират със звеното за риск мениджмънт или ще 
комуникират формално, с неохота и досада. 
 СЪВЕТ СЕДМИ 

 
DCXII Sine qua non или Conditio sine qua non (лат. — „без което няма“) — необходимо условие, условие без което нещо е 
невъзможно; термин, който първоначално се използва в римското право и означава условие, без което не може. Отнася 
се за задължително и крайно необходимо действие, условие за нещо или част от нещо. 
DCXIII Картбланш (фр. carte-blanche — букв. бяла карта) —неограничено пълномощие, правомощие, пълна свобода и 
право на действие, позволение, разрешение. 
DCXIV Апробирам — изпитвам, пробвам, проверявам. 
DCXV Имплементирам — внедрявам, прилагам,  осъществявам на практика. 
DCXVI Одит (англ. audit — проверка, финансова ревизия от латинското audio — слушам) — проверка с оценка на лице, 
организация, система, процес, предприятие, проект или продукт. 



 Риск мениджърът на компанията трябва да бъде подчинен директно на главния 
изпълнителен директор, CEO (Chief Executive Officer). Става дума не толкова за ниво на 
заплащане, колкото за място в йерархията и формализиран (а не формален) авторитет на 
човека, натоварен с неимоверно трудната задача за проектиране и внедряване на система за 
управление на риска. Ако риск мениджърът е на някаква ниска позиция в компанията, работата 
е обречена. Той няма да може да комуникира с мениджърите, ще бъде изтикван последен в 
опашката, на него ще бъде гледано отвисоко и няма, дори да си скъса вратните жили от 
напрежение, да постигне нищо значимо. А ако е на подчинение на някой от мениджърите, които 
са непосредствено под Chief Executive Officer-а, то останалите ръководители от този ранг (на 
„зам-овете”), няма да го допускат в своите зони на отговорности, ще му казват, че те своите 
рискове си ги управляват сами. И постепенно той ще се превърне от решение на проблемите в 
проблем, ще стане заложник на вътрешните битки непосредствено в подножието на трона, а 
накрая ще се окаже изкупителна жертва в постоянното делене на най-високо ниво на баницата 
на правомощията (които вървят с огромни привилегии) и на безкомпромисната борба за 
любовта на Big Boss-а (Големия шеф). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
В ПОМОЩ НА РИСК МЕНИДЖЪРА 
 
 Във всяка компания, която има добър мениджмънт, до идването на риск мениджъра 
рисковете са били управлявани (без задължително това да се е наричало управление на 
рисковете) на базата: на интуицията; на опита; на нормативната уредба в компанията и начина, 
по който е уредена дейността в нея; на прилагането на привнесени отвън добри практики. При 
все това риск мениджърът трябва да осъзнава, че в компанията най-вероятно никой не разбира 
от науката и практиката на управление на рисковете. Той трябва да просвещава и висшето 
ръководство, и средния ръководен състав, и редовите служители. Предстои му дълъг път до 
формирането в компанията на култура на не-рисково поведение, на риск култура, на култура на 
риска. Ето защо той трябва да се среща с хората, да организира в отделите разговори, да води 
разяснителна кампания. В първите си стъпки и разговори би трябвало да се опита да обясни 
някои много основни и принципни неща. 
ПЪРВИ СТЪПКИ НА РИСК МЕНИДЖЪРА 
ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КУЛТУРА НА РИСКА В КОМПАНИЯТА 
 
 Риск мениджърът трябва още с встъпителни си действия и думи да се опита да обясни, 
че при управлението на рисковете е важно да се разбира, че рискът е нещо, което:  

1) може да настъпи, но не се знае кога и с какви последствия, т.е. има неопределеност, 
несигурност; 

2) може да повлияе негативно или позитивно върху целите на компанията; 
3) не просто съществува само по себе си като някаква абстрактна вероятност да се 

случи, а има конкретна възможност да се случи; 
4) се измерва като функция (например произведение) на вероятността (честотата) да 

се случи и на ефекта (щетата/ползата) ако се случи. 
 Логично е в съзнанието на служителите, а още повече на висшия мениджмънт да има 
известно смесване на рискови фактори и рискове. 
 Рисковите фактори усложняват дейността (например загуба на документи в звеното 
„Човешки ресурси“). Акцентира се, естествено и на рисковите фактори, макар че тяхното 
управление (и съответно минимизиране) е свързано преди всичко с по-добра организация на 
работата. 
 Рисковете са обективна реалност (например дефицитът от способни и можещи 
инженери, технолози, проектанти на пазара на специалисти). За управлението на тези рискове 
трябва да има политика, да се предприемат съответни мерки, да се вземат необходимите 
решения. Именно това са реалните рискове, по които би трябвало да се работи. 
 Всъщност какво се иска на първо време?  
 Първо, да се идентифицират рисковете, т.е. да се разсъждава къде в процеса изскачат 
евентуално рискове и рискови фактори. Това означава, че се върви стъпка по стъпка и се 
изяснява какво се извършва като дейност и какво може да попречи тя да се направи 
максимално добре. При това в началото съветът е да се посочват всички и всякакви (без 
ограничения) възможни проблеми. Някои рискове вече са идентифицирани и донякъде 
оценени. Трябва да се види има ли вече идентифицирани рискове, които са и рискове в този 
процес, т.е. мениджърът (собственикът) на процеса да си „познае” своите рискове). 



 Второ, когато се идентифицират повечето възможни рискове, трябва да се избере 
начин, по който да се оценят. Най-често това се прави качествено, като се поставя оценка 
(например) от 1 до 5: 

• Честота (вероятност на случване):  
1 — Много рядко; 2 — Рядко; 3 — Обикновено; 4 — Често; 5 — Много често. 

• Въздействие (последствия при случване):  
1 — Нищожно; 2 — Малко; 3 — Средно; 4 — Голямо; 5 — Много голямо. 

 Прави се таблица на рисковете, в която те са подредени по важност, градирани според 
критериите за значимост (вж. Таблица 3.8.). Трябва (на първо време) за най-сериозните 
рискове да се обмисли какво да се предприеме, за да бъдат направени по-приемливи или да 
бъдат изключени като вероятност, или като въздействие. Евентуално обмислени и изяснени, 
това са възможните мерки, които трябва да се предпишат. Като правило въздействието върху 
риска е по един от четирите най-общи начина: 

— рискът се приема; 
— рискът се избягва; 
— рискът се споделя (прехвърля се частично или напълно, т.е. трансферира се на 

друг чрез аутсорсинг, застраховане или хеджиране); 
— рискът се ограничава (т.е. върху се въздейства, работи се, за да се минимизира, 

ако е негативен или да се оптимизира, ако е позитивен). 
 Едва след като бъде извършена тази първоначална, но фундаментално важна дейност, 
може да се мисли къде да се впишат тези мерки в съпътстващата процеса документация — 
процедури, инструкции, длъжностни характеристики. 
 
 Много важно е да се направи дори и максимално широк, но силно подпомагащ и 
насочващ по-нататъшната работа списък на евентуалните рискове. 
 
 ПРЕДВАРИТЕЛЕН (ИНДИКАТИВЕНDCXVII) СПИСЪК НА РИСКОВЕТЕ — ХИПОТЕТИЧЕН ВАРИАНТ 

• Стратегически (имат геополитически и геоикономически аспекти). 

• Политически (свързани с политиката и политическия живот у нас).  

• ЛобисткиDCXVIII (легитимни и нелегитимни инструменти за въздействие). 

• Управленски (например неефективен мениджмънт, проблемно лидерство). 

• Свързани с конфликт на интереси (паралелна дейност, свои фирми). 

• Икономически (свързани например с макроикономически фактори). 

• Финансови (ликвиден, валутен, кредитен, лихвен, инфлационен). 

• Инвестиционни (неефективност, загуба на доверието на инвеститорите). 

• Отраслови (в енергийния сектор, енергоносители, алтернативни източници и 
доставчици). 

• Регионални (специфики на региона, общината, местното управление). 

• ЛицензионниDCXIX (получаване и отнемане на лицензии за търговия с определени 
продукти). 

• Нормативни (закони, правилници — промени, познаване, спазване). 

• Съдебни (въвличане в съдебни спорове). 

• Пазарни (ориентация, гъвкавост, инерционност, загуба на позиции). 

• Търговски (проучване на пазара, проактивност, реклама). 

• СпекулативниDCXX (могат да донесат и ползи — „риск губи — риск печели”). 

• Репутационни (например доброто име и надеждността на фирмата, PR). 

• Проектантски (качество на проектирането). 

• Свързани с местни подразделения на компанията (неефективност, пасивност, лоша 
комуникация). 

• Джойнт-венчърниDCXXI (партньори и съвместни предприятия). 

 
DCXVII Индикативен — показателен, указателен, симптоматичен, характерен. 
DCXVIII Лобизъм — характерна съвременна дейност на неформален натиск в полза на конкретно политическо или 
икономическо решение. Вследствие широкото му практикуване, постепенно е институционализиран и включен в 
правния корпус на някои от съвременните държави и системи за управление — най-вече в САЩ. 
DCXIX Лиценз или лицензия — разрешение за извършване на определено действие. Юридическият термин се отнася за 
документ или административен акт, с който се дава разрешение от единственото лице, организация или от държавата, 
които имат право да дадат такова разрешение. 
DCXX Спекулация — финансово действие, което не гарантира сигурност на инвестицията, както и възвръщане на 
основната сума. 



• Конкурентни (конкуренция, „удари под пояса”, недооценяване). 

• Клиентски (недоволство, жалби, отлив на клиенти). 

• Свързани с управление на качеството (внедряване, стандарти, документи, 
кореспонденция). 

• Свързани с одита (слаба отчетност, занижен и формален контрол). 

• Свързани с човешките ресурси (подбор, обучение, кариерно развитие). 

• Организационни (организационна култура, етика, ценности, лоялност). 

• Мотивационни (мотиви, амбиции, качество на труда на служителите). 

• АквизационниDCXXII (свързан с доставчиците и доставките). 

• Комуникационни (потоци на информация, комуникация във фирмата). 

• Експлоатационни (аварии, кражби, занижен контрол, „халтура”DCXXIII). 

• Екологични (негативни въздействия върху околната среда). 

• Свързани с вътрешната сигурност (проникване, пробив отвън). 

• Свързани с информационното обезпечаване (фирмено разузнаване). 

• Свързани с физическата сигурност (охрана, безопасност, отвличания). 

• Свързани с охраната на труда (злополуки, травми, смърт). 

• ITDCXXIV (функциониране, защитеност на вътрешната информационна мрежа). 

• Природни (земетресения, наводнения, пожари). 

• Свързани с Риск мениджмънта (разходи, потискане на инициативата). 
 
 Този списък може и допълнително да се разшири. Той е индикативен, т.е. 
първоначален, както казват риск-мениджърите — в първо приближение, на първо четене. 
Същностната дейност ще се реализира при идентификацията и оценката на рисковете, като 
те се класифицират: вътрешни и външни; регулярниDCXXV и спорадичниDCXXVI; пренебрежими, 
допустими, критични и катастрофични; известни, предвидими, стохастичниDCXXVII и 
статистически; такива, които могат да се управляват и такива, които трябва да се застраховат 
или да се хеджират. 
 
 ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РИСКОВЕТЕ 
 Какви биха били подходящите подходи за въздействие върху рисковете? 
 На риска в компанията би могло да се въздейства, като той:  

• се избегне (да не се допусне въвличане в рисковата ситуация);  

• се неутрализира (да се елиминира, да се потисне); 

• се редуцира (да се намалят вероятността и/или последиците); 

• се лимитира (да се сложи таван на поносимост на щетите); 

• се разпредели (между структури в компанията и да намалее); 

• се сподели (част от него да се прехвърли върху друга компания); 

• се трансферира (да се прехвърли изцяло на друга компания); 

• се диверсифицира (между различни доставчици или различни услуги); 

• се пакетира (да се обедини с други рискове с противоположен ефект); 

• се оптимизира (минимизиране на щетите, оптимизиране на ползите); 

• се управлява (да се държи под контрол); 

• се приеме (такъв, какъвто е, да се „общува” с него); 

• се компенсира финансово (създаване на съответен фонд); 

• се застрахова (стандартен, но вече не универсален подход); 

 
DCXXI Джойнт венчър (англ. joint — съвместен, дружен, обединен и venture — рискована, опасна работа, авантюра) — 
сдружение на 2 или повече лица, компании, държавни органи с цел участие в обща дейност или общо ползване на 
ресурси за постигане на обща цел. 
DCXXII Аквизиция (англ. acquisition — придобивка, придобиване) — доставка, закупуване, придобиване, снабдяване. 
DCXXIII Халтура  (рус.) — извършена некачествено, небрежно, без усърдие работа; странична работа за допълнителни 
средства, за припечелване на странични пари. 
DCXXIV IT — от Information technologies (англ.) — информационни технологии, компютърни специалисти, свързани с 
компютрите и информационната сигурност. 
DCXXV Регулярен — случващ се редовно или на определени интервали, типичен. 
DCXXVI Спорадичен — непостоянен, случаен, неопределен, изолиран, разпръснат. 
DCXXVII Стохастичен — в теорията на вероятностите стохастичен значи случаен. Вместо да се работи със само една 
възможна реалност на това, как процесът може да еволюира с времето, в стохастичния, или случаен, процес има една 
неопределеност за неговото бъдещо развитие (еволюция), описано от вероятностни разпределения. Това означава, че 
дори ако началното условие (или начална точка) е известна, има много възможности за това, как процесът може да се 
развие, но някои пътища може да са по-вероятни, отколкото други. 



• се хеджира (все по-налагащ се подход при тази висока динамика). 
 
 След като се направят анализ и систематизация на рисковете, които са от значение за 
компанията и по които ще се работи, ще бъде възможно да се избере най-подходящият подход 
за въздействие върху съответния риск. Чуждестранният (западен и руски) опит препоръчва да 
се започне със съставянето на първоначални индикативни списъци на идентифицираните 
рискове в компанията: 

• Стратегически рискове и Рискове от външната среда. 

• Финансови и Пазарни рискове. 

• Оперативни (технологични) рискове, т.е. рискове в основните 
бизнес процеси. 

• Рискове, свързани с човешките ресурси и т.н. 
 Тези списъци са първоначални, допълването им е непрекъснат 
процес, продължаващ в хода на дейността по управление на риска. 
Тяхното съставяне, както бе подчертано, трябва да се базира на познати 
в практиката подходи: 

✓ Проучване на идентифицирани рискове в други компании със 
сродна дейност. 

✓ Анализи, изводи и насоки, съдържащи се в научни монографии и 
други публикации. 

✓ Провеждане на дискусии и разговори с мениджъри и служители 
в компанията. 

✓ Попълване на анкетни карти и въпросници от редица експерти и 
мениджъри в компанията. 

 След изготвянето на тези списъци с рискове се пристъпва към 
анализ на рисковете чрез количествена, а най-често чрез качествена 
оценка. Качествената оценка, както казахме, се осъществява основно по 
двата базисни критерия: 

• Честота (вероятност на случване):  
1 — Много рядко; 2 — Рядко; 3 — Обикновено; 4 — Често; 5 — Много често. 

• Въздействие (последствия при случване):  
1— Нищожно; 2 — Малко; 3 — Средно; 4 — Голямо; 5 — Много голямо. 

 Прави се таблица на рисковете (в един от двата еквивалентни варианта), в която те са 
подредени по важност, градирани според критериите за значимост (Таблица 3.8.). 
 

Много често – 5       

Често – 4       

Обикновено – 3        

Рядко – 2       

Много рядко – 1       

Вероятност ↑ 
Последствия → 

Нищожни – 1 Малки - 2 
 

Средни – 3 
 

Големи – 4 
 

Много големи - 5 

 
 

Много големи – 5       

Големи – 4       

Средни – 3        

Малки – 2       

Нищожни – 1       

Последствия ↑ 
Вероятност → 

Много рядко – 1 Рядко - 2 
 

Обикновено – 3 
 

Често – 4 
 

Много често - 5 

 
 

Риск Цвят 

Критичен 21-25 

Много сериозен 16-20 

Съществен 11-15 

Поносим 6-10 

Пренебрежим 1-5 

 
Таблица 3.8. Оценка на рисковете. Тук величината на риска е произведение от вероятността и въздействието. 

 



 На практика, от един момент нататък, постъпващите попълнени 
таблици за рисковете започват много слабо да влияят върху 
параметрите, т.е. резултатите от тази стъпка стават устойчиви, 
стабилизирани и възпроизвеждащи се. Това означава, че  картата на 
рисковете би могло да бъде оценявана вече като носеща някаква 
достоверна и интересна за анализ информация, която освен пряко за 
целите на риск мениджмънта, може да се използва и от ръководството на 
компанията като база за преценка и основание за анализ и изводи за 
отношението на служителите към неговите действия и решения. 
След обработката на получените оценки, рисковете се подреждат в пет 
категории:  

• Критични;  

• Много сериозни;  

• Съществени;  

• Поносими; 

• Пренебрежими.  
 Утвърдената практика след оценяването на рисковете е висшият 
мениджмънт да определи в края на краищата какви са критериите за 
степенуване на рисковете и кои от тях заслужават внимание. До неговото 
произнасяне (на базата на направените анализи и оценки) предложеното 
от риск мениджъра подреждане (ранжиранеDCXXVIII) в картата на рисковете 
е доста условно. 
 След изготвянето на списъка на оценените и степенувани рискове 
се пристъпва към изготвянето на предписания за въздействие върху 
значимите рискове, т.е. съставянето на т.нар. Регистър на риск 
контрола. След него се изготвя и съответен Доклад за управление на 
риска в компанията. 
 Много важно е да се разбира, че оценката на рисковете не може да 
се направи само от експертите в звеното за управление на риска, а това 
може да стане основно и най-вече с участието на собствениците на 
рисковетеDCXXIX и хората, чиято дейност „се пресича” с тези рискове. Риск 
мениджърът би трябвало непрекъснато да напомня на висшия 
мениджмънт, че в управлението на риска не трябва да се прави това, 
което висшият мениджмънт иска да прави, а това, което трябва да прави, 
както и не колкото иска да го прави, а колкото трябва да го прави. В 
управлението на риска не може да се следва стратегията, която 
всъщност е тактика, на най-ниско увисналия плод (той е най-достъпен, 
но не и най-вкусен), когато правим това, което първо ни хрумне, като се 
движим по линията на най-малкото съпротивление и предпочитаме да 
търсим вини за случили се негативни събития, отколкото да даваме 
правомощия на хора, способни да предотвратят тези негативни събития. 
Висшият мениджмънт е призван да мисли за уязвимостите на 

 
DCXXVIII Ранжиране — подреждане на оценяваните обекти в реда на подобряване или влошаване на техните качества. 
DCXXIX Собственик на риска — упълномощено лице, което е отговорно за спазването на всички изисквания и 
предписания по прилагането на политиката на компанията в управлението на рисковете и по управлението на 
съответния риск. 



компанията, защото рискът експлоатира уязвимостите, той ненаситно и 
дори безсъвестно се храни с тях. 
 
 Ето един примерен (но близък до реалността в една наша 
компания) списък на оценените рискове по отношение на Човешките 
ресурси: 

• Критични рискове: 
1. Риск от чести и необосновани промени в организацията на 

работата и в структурата на компанията. 
2. Риск от недостиг на информация у служителите за 

стратегическите цели на компанията. 
3. Риск от понижена мотивация (демотивация) на персонала. 

• Много сериозни рискове: 
1. Риск, свързан с неефективно управление на промяната в 

компанията. 
2. Риск от ниско ефективна (нарушена) вътрешно фирмена 

комуникация. 
3. Риск от неефективна структура и неправилно оразмерен щат в 

компанията. 
4. Риск от извършена неефективна оценка на трудовото 

представяне на персонала. 
5. Риск от разминаване на политиката и целите на компанията с 

очакванията на нейните служители. 
6. Риск от повишено текучество и недостиг на квалифицирани 

кадри. 

• Съществени рискове: 
1. Риск от нисък управленски капацитет на мениджърски състав. 
2. Риск от назначаване на неподходящи лица. 
3. Риск от понижаване на качеството на човешкия капитал и 

професионалните умения. 
4. Риск от прекратяване на договори на лица, необходими за 

дейността на компанията. 

• Поносими рискове: 
1. Риск от влошен микроклимат в компанията или в отделни нейни 

структурни подразделения. 
2. Риск от нарушена комуникация на организационната структура 

по управление на човешките ресурси и персонала на 
компанията. 

3. Риск от изтичане на конфиденциална информация. 
4. Риск от неправилно или несвоевременно изготвяне на 

документацията. 
5. Риск от неадекватен старт (неефективно начало) на работата на 

служителя. 
6. Риск от ниска ефективност на корпоративния пакет (социалната 

политика). 



7.  Риск от грешки в изчисляването на трудовото възнаграждение, 
болнични, отпуски и т.н. 

8. Риск от трудови и технологични злополуки. 
9. Риск от наложени санкции за компанията по повод на 

неизправно изпълнение на задълженията по изплащането на 
възнаграждения, осигуровки и т.н.  

• Пренебрежими рискове: 
1. Риск от нисък административен капацитет на изпълнителския 

персонал. 
2. Риск от забавяне на изплащане на трудови възнаграждения. 
3. Риск от нецелесъобразен подбор на партньор по програми, 

свързани с управлението на човешките ресурси. 
4. Риск от ниско ефективно обучение на персонала. 
5. Риск от недостиг и/или незадоволително качество на кадровия 

резерв. 
6. Риск от загуба на документи. 
7. Риск от нарушаване на нормативната уредба. 

 
 В заключение ще приведа един цитат, който най-точно илюстрира какво 
искам да кажа: 

 
 Шерлок Холмс и д-р Джон УотсънDCXXX са на излет. След вкусната вечеря 
и бутилка вино, те се оттеглят за нощувка и лягат да спят. След няколко часа 
Холмс се събужда и смушква верния си приятел:  

— Уотсън, погледни към небето и ми кажи какво виждаш. 
— Виждам милиони и милиони звезди, Холмс — отговаря Уотсън. 
—  И какъв извод можеш да направиш от това? 

 Уотсън се замисля за минута. 
—   Астрономически, това ми говори, че има милиони галактики и 

възможно милиарди планети. Астрологически, наблюдавам, че Сатурн е в 
съзвездието Лъв. Логически, правя извод, че времето е три и четвърт. 
Метеорологически, подозирам, че утре ще бъде прекрасен ден. Tеологически, 
мога да видя, че Бог е всемогъщ, а ние сме само малка и незначителна частица 
от Вселената. А на теб какво ти говори, Холмс? 
 Холмс мълчи известно време и казва:  

— Уотсън, ти си идиот, някой е откраднал нашата палатка!301. 
 

 
DCXXX Шерлок Холмс (Sherlock Holmes) и доктор Джон Уотсън (Dr John Hamish Watson) са литературни герои от книгите 
на знаменития шотландски писател сър Артър Конан Дойл (Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, 1859—1930). Шерлок Холмс 
е детектив (англ. detective — разузнававащ, разследващ от лат. detectio — разкритие), специалист по разследване на 
престъпления, който помага на търсещи от него клиенти или подпомага полицията, при това е описан като пълна 
противоположност на тогавашната полиция, която често е затруднена да разкрие престъпленията. Д-р Уотсън е 
армейски лекар, завърнал се от служба в Афганистан. 
 



ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
 

Мрежовото общество — 1: Мрежата на животаDCXXXI 
 

   
Първата глътка от чашата на естествените науки ни 
прави атеисти. Ала на дъното на чашата ни чака Бог. 

Вернер ХайзенбергDCXXXII 
 

 
 
 С тази глава ще премина вече към централната тема на своето 
изследване, свързана с един от най-актуалните и стратегически важни аспекти 
на сигурността — задълбочаващото се противоречие между все още широко 
разпространената йерархична организация на обществото и засилващия се 
мрежов характер на новите предизвикателства, пред които то се изправя302. 
 Мрежовостта като генезис, самоорганизация и проявление на тези нови 
предизвикателства, на източниците за несигурност и нестабилност, постепенно, 
необратимо, логично и естествено налага промяна, при това неотложна, 
несъмнено радикална, вероятно драматична. И това трябва да бъде:  

o промяна в структурата на социума и в неговия институционален 
инструментариум, с който той търси отговори на предизвикателствата; 

o промяна във визиите и мисленето, в целите и планирането; 
o промяна в строежа и стратегията на àкторите (от „actors”) и агентите в 

глобалните, континенталните, регионалните и националните процеси; 
o промяна в начина, по който ние се отнасяме към света и конструираме 

смисъла на нашето поведение в него. 
 Необходимостта от тази промяна и нейното неподлежащо на обжалване 
и отлагане осъществяване извеждат на преден план и буквално поставят 
ребром несъмнено най-сложния въпрос при предаването, образно казано, на 
цивилизационната, модернизационната и организационната щафета между 
отстъпващата йерархизация и настъпващата мрежовизация — въпросът за 
взаимодействието между йерархичните и мрежовите структури в периода 
на преход, на ускоряващо се системно и структурно, ментално и поведенческо 
трансформиране. Не би могло да бъде иначе, защото в това комплексно и 
взаимопротиворечиво взаимодействие се отразяват основните процеси, на 
които ние като държави, народи, общества и граждани сме както донякъде 
странични и заинтересовани наблюдатели, така също и по принуда сме преки 
участници и неизбежни потърпевши; нещо повече - ние сме едновременно 
причинители на тези процеси и техни последствия. Във взаимодействието 
между отстъпващите йерархични и настъпващите мрежови структури се 
отразяват всички онези спорни и безспорни цели, които ние като автономни 

 
DCXXXI Названието на тази глава е взето от великолепната книга „Мрежата на живота. Ново научно разбиране на живите 
системи“ на Фритьоф Капра (Fritjof Capra, 1939, австрийски и американски физик, философ, научен публицист в 
областта на модерната екология). Срв. Capra, Fritjof. The Web of Life. A New Scientific Understanding of Living Systems.  
New York: Doubleday, 1996. 
DCXXXII Вернер Хайзенберг (Werner Heisenberg, 1901—1976) — виден германски физик—теоретик, носител на Нобелова 
награда по физика за 1932 г. През 1927 г. той открива знаменития Принцип на неопределеността, наречен на негово 
име. Принципът на неопределеността гласи, че координатите и импулсът (скоростта) на една микрочастица в 
квантовата механика не могат да бъдат точно определени едновременно (по-разбираемо да го кажем така — 
невъзможно е да се определят едновременно положението и скоростта на електрона). Това твърдение е природен 
феномен и не е породено от липсата на точни измервателни прибори. Цитатът е по: Ратцингер, Кардинал Йозеф (Папа 
Бенедикт XVI). Светлина на света. Папата, Църквата и знаците на времената. Разговор с Петер Зеевалд. С.: Фондация 
„Комунитас”, 2011, с. 241 (превод Тони Николов). Петер Зеевалд (Peter Seewald, 1954) — германски журналист и автор 
на книги. 



индивиди, общностни същества, свързани в общество личности и изграждащи 
държавата граждани си поставяме в своя неистов и истински, изначален и 
безкраен стремеж за повече сигурност, управляемост, ред и предвидимост. 
 Когато се изучават типовете общества и начините, по които държавите в 
тях осъществяват своите функции на сложни механизми за производство на 
сигурност, като правило характеристиките и спецификите на тези общества 
биват разполагани (разглеждани) по две оси, а именно по оста „Свобода“ и по 
оста „Равенство“. В този смисъл, както в предходна книга подробно 
анализирах това, САЩ са ориентирани повече по оста „Свобода“ и по-малко по 
оста „Равенство“, докато за Европа може да се каже, че е ориентирана повече 
по оста Равенство и по-малко по оста Свобода303. Използвайки, разбира се, 
много повече като метафора и третата част от знаменития девиз на Великата 
Френска революция и девиз на Франция „Свобода, Равенство, Братство“DCXXXIII, 
вече можем и трябва да включим и третата координатна ос — „Братство“304. 
Именно включването на тази ос ни открива забележително актуални, 
невероятно атрактивни, просто удивителни, понякога спиращи дъха препратки 
към мрежовите структури.  
 Мрежовостта, мрежовите предизвикателства, мрежовите структури, 
Мрежовото общество са изключително интересни обекти за изследване и 
анализ сами по себе си, но тяхното изучаване и осмисляне би спомогнало да се 
опознае още по-добре нашият свят, неговата история, актуалните проблеми и 
перспективите за развитието му. Защото мрежите като форма на организация и 
начин на поведение не възникват днес и не са от вчера, те са били една от 
характеристиките на света, в който е протичало, протича и ще протича 
човешкото битие. Промяната се състои в това, че те се превръщат от една от 
по-второстепенните характеристики в една от водещите характеристики, а по-
скоро — в главната характеристика на света ни. А подобен род промени не 
могат да не променят и арсенала от модели и инструменти, с които изучаваме 
обществата, не могат да не променят насоките, нагласите и навиците на 
нашето мислене за процесите и тенденциите. 
 
 Животът (реалността, действителността) и Науката (знанието, 
познанието) винаги са били тясно преплетени, неразривно свързани, вървели 
са ръка за ръка и крачка в крачка. Животът е предлагал на Науката идеи, 
проблеми, задачи, които тя да осмисли и да намери за тях решения и отговори. 
Науката е предлагала на Живота модели, гледни точки, алтернативи, които той 
да отчете, с които да се съобрази, с които да започне да свиква и към които да 
се приспособява постепенно, ако иска да не изостане от каноните и законите на 
Времето.  
 Много често онова, което е било обект на загриженост и неяснота за 
Живота, е ставало — сякаш чрез някакви скачени съдове на преживяването и 
изучаването — обект на замисляне и изясняване за Науката и сетне, когато 
Науката се е замислила над него и е изяснила същността му, то се е връщало в 
Живота като нови подходи, нови представи и нови поведения. Разбира се, 
подобен възвратно-постъпателен и по-скоро постъпателно-възвратен процес 
невинаги е дълбоко осъзнат, задълбочено осмислен двупосочен акт на 
пораждане на необходимост от и изковаване на ново възприятие. Нерядко той 
е просто повърхностна реакция, а доста често на него се гледа като на мода. 

 
DCXXXIII Свобода, равенство, братство (фр. Liberté, égalité, fraternité) — за първи път се използва още при Великата 
френска революция (1989—19991). От края на XIX век е официален девиз на Франция. 



 Модерно е да подмениш досегашните си виждания и разбирания с нови. 
Модерно е да не си традиционен. Модерно е да си модерен. Модерно е да 
гледаш на нещата постмодерно. Модерно е да си индивидуалист (даже егоист). 
Модерно е дори да си безкрайно толерантен към различността; или — то също 
е модерно — непримиримо нетолерантен към нея. Модерно е, да си дойдем на 
думата, да се нарича „мрежа“ всичко, а ако не всичко, то поне повечето от 
явленията и предметите. Модерно е постоянно или поне почти винаги да се 
говори за мрежовост. Модерно е непрекъснато или поне много често да се 
мрежуваDCXXXIV, да се прехвърляш от една мрежа в друга, разбирано като това 
да си винаги част от някое нещо, без да си никога част от едно и също нещо. 
Така че „мрежата“ освен водещо предизвикателство за нас като индивиди и 
като социум, е и мода. А модата е най-често наистина повърхностна, 
първосигнална, първоначално привличаща и после отшумяваща. Когато нещо е 
мода, когато е модно, то някак и сякаш ни кара да не се задълбочаваме много в 
него, да го възприемаме по начин, по който ни е най-лесно да мислим за него. 
И това го олекотява, опростява и постепенно и неизбежно изпразва от смисъл. 
 Не мога да не си давам сметка, че мрежата е мода, че мрежата е модна и 
модерна, даже много повече модна, отколкото модерна, но това няма нищо 
общо, почти нищо общо, с науката и научността на мрежата. За мен модността 
е проблем, естествено, че е проблем, но този проблем не е фатален. Ако става 
дума за нещо много сериозно и значимо, същностно и съществено, 
незаобиколимо и неотменимо, в което сме обречени да бъдем, да сме, да 
присъстваме трайно и задълго, а от гледна точка на краткостта на човешкия ни 
живот — безкрайно и завинаги, то когато модността му се изпари или премине в 
обичайност, то няма да пострада, то ще остане, то ще продължи.  
 Разбира се, онези, които са виждали преди всичко модността у някой 
процес (явление, тенденция, развитие), ще се уморят от него, ще му се наситят, 
той ще им омръзне — така, както е с всяко емоционално или рационално 
увлечение, което не е проникновена и проникваща до последната клетка на 
съзнанието любов. Тогава те ще започнат да говорят за този процес (явление, 
тенденция, развитие) вече в минало свършено време, сякаш той е играчка, с 
която са се наиграли, сякаш е музика, на която са се наслушали до омръзване, 
сякаш е ястие, с което са се преситили и не могат да помислят повече за него.  

✓ Нима не четем все по-често как доскоро прославяната и 
предъвквана глобализация бива отричана и отписвана, защото не 
променяла нищо чак по толкова драматичен начин, тъй като 
всъщност не била нито първата, нито последната и понеже 
локалното все повече излизало на преден план?  

✓ Нима не виждаме все по-често как се зачерква и задрасква 
постмодерността като свръхалогична и свръхсъчинена приумица, 
като снобска и пренавита от наукообразни думи измислица на 
уморени, високомерни и четящи се основно един друг (защото за 
другите сложните им дискурси и наративи, умишлено търсената 
сложност на изказа са неразбираеми) западни философи, 
избързали да се отчаят от еднообразния ход на времето, вместо 
да се досетят навреме за предстоящия край на Студената война и 
хвърлянето на света в бездната на еднополюсния геополитически 
модел. 

 
DCXXXIV Благодаря на Капка Стойкова за термина „мрежуване“ — той много ми трябваше, но някак не можах, не свàрих 
да си го измисля сам. 



✓ Вероятно подобна участ очаква и рисковото общество, след като 
рискът бе записан в графата „мода“ и всяка що-годе способна да  
оцелява и амбицирана да просперира фирма, всяко министерство, 
всяко ведомство и всяка заредена с поне някакви човешки 
ресурсиDCXXXV административна или бизнес единица — всички те 
създават отдели „Управление на риска“. А щом рискът е мода, 
значи рано или късно ще отшуми и ние ще започнем да чуваме и 
да слушаме, ще започнем да научаваме и да узнаваме как с 
управление на риска сме нарекли, тичайки след модата, една най-
нормална и естествена, извършвана с години дейност и именно 
затова така и никой не е обяснил в съответната структура, а още 
повече на нейните ръководители и най-вече на нейните човешки 
ресурси нито какво ѝ е новото на тази дейност, нито какво пък чак 
толкова е постигнато в така нареченото управление на риска. 
Пиша това с тревога, защото мисленето за риска, рисковете и 
тяхното управление като за нещо модно, като за мода, започва 
вече да профанизира и компрометира самата идея, самия дух, 
самото осъзнаване за сложността, за рисковостта на обществото 
на риска, на Рисковото общество, в което навлизаме неумолимо.  

✓ Нещо такова може скоро да започне да се случва и на мрежата, на 
мрежовостта. Даже си представям какво точно ще четем, ще 
виждаме и ще чуваме: как нещата не са точно такива, каквито са 
описвани и изкарвани; че сме се увлекли твърде много; че отново 
сме се подали на американски и/или западноевропейски научни 
„парадигми“ и самоцелни усложнявания на познавателния 
инструментариум; че естествено (та кой би оспорил това) има 
сериозно развитие в средствата и средата с навлизането на 
интернет, на световната паяжина WWW и на социалните мрежи, но 
все пак доста сме се изхвърлили и силно сме преувеличили 
тяхното значение, защото технологиите по принцип винаги са се 
развивали с много по-високи, дори с невероятно по-високи, 
темпове, отколкото са се променяли човекът и обществото, но това 
изобщо не означава, че ние трябва да изваждаме периодично 
човека и обществото от тяхното битие и съзнание и да ги 
вместваме в още неустановените и неустановили се калъпи на 
новите технологични развития...  

 Един подобен подход на явно скептично или скрито негативно отношение 
към мрежите приема тяхното значение и оценява техния принос, но не вижда 
особена революционност в обществените промени, защото гледа на мрежите 
чисто технологично, т.е. като на средство, като на инструмент, като на помощен 
ресурс. Информационно общество — да, казват гуру-татаDCXXXVI и пророците на 
този подход, — но то започна още много преди тези нови пробиви в 
комуникационните средства и среди за общуване. 
 Едва ли аз съм най-подходящият човек за спор с тези гуру-та и пророци. 
Моята гледна точка е различна от тяхната. Аз не гледам на мрежата като на 

 
DCXXXV Днес ние, служителите и работниците, учителите и лекарите, военните и полицаите, абсолютно всички сме 
наричани „ресурси“ — за да няма съществена разлика между нас и другите ресурси: материални, финансови и 
информационни; стругът е ресурс, кредитът е ресурс, компютърът е ресурс и човекът е ресурс, а ресурсите трябва да 
бъдат управлявани, често без да се търси мнението им за това управление и за начина, по който ги управляват. 
DCXXXVI Гуру (санскрит — достоен, велик, важен, знаещ истината, непоколебим, учител) — духовен наставник, учител, 
понятие, основано на дълга редица философски схващания в Индия за значението на знанието и че учителят, гуру, е 
свещен път към себеосъзнаването. 



нещо преди всичко технологично, т.е. като на средство, като на инструмент, 
като на помощен ресурс. В моите представи мрежата е, както блестящо го е 
казал  Кевин КелиDCXXXVII: „органичноDCXXXVIII поведение в технологична 
матрица“305. Аз разсъждавам — макар и в много по-различен контекст, — като 
героя Ли на Джони Лий МилърDCXXXIX от филма на Уди Алън „Мелинда, 
Мелинда“DCXL: „Всичко опира до връзки. Животът е една голяма мрежа“DCXLI,306. 
За мен мрежата е и нещо технологично, т.е. средство, инструмент, помощен 
ресурс, но тя е много повече от това. За мен мрежата е преди всичко 
Архетип, ПатернDCXLII, АвтопоезаDCXLIII, Среда и Метафора. 
 
 МРЕЖАТА КАТО АРХЕТИП 
 Мрежата като мисловен конструкт — едновременно представа за и 
отражение на реалността — непрекъснато е присъствала в колективното 
съзнание. Тя е била възприемана като базисно условие за хоризонтално 
свързване (обвързване) на  общността и като задължителна предпоставка за 
принадлежността на индивида към тази общност. При това названието за 
мрежа като знак, обозначение за форма и формиране на социална структура е 
именно „мрежа“ — едно от средствата за ловене на риба и за ловуване на диви 
животни, гъсто изплетена от нишки, върви или въжета, завързани с възли. 
 Ако си припомним, че, както бе казано по-рано, архетипът е „модел на 
обект… символ, първичен образ … поставен в основата на фолклора и 
културата и преминаващ от поколение в поколение“, то можем да твърдим, 
че съществува архетип „Мрежа“ или поне, че събирателният символ (образ) 
„Мрежа“ съдържа редица съществени архетипни свойства, т.е. той е 
архетипен събирателен символ, или казано по-кратко — архетипен 
носител307. 
 Нещо повече, в житейския си, предметен, битов смисъл понятието 
„мрежа“ има много тясна, еднозначна и синонимна семантичнаDCXLIV връзка с 
архетипа (архетипният събирателен символ) „Мрежа“308. 
 Дали като пълноценен, истински архетип (какъвто е той според мен), или 
като архетипен носител (това е по-мекото твърдение — че притежава редица 
характерни свойства на архетип), архетипният символ „Мрежа“ принадлежи на 
колективното несъзнавано по Карл Юнг и е неизменна част от неговия 
безсъзнателен речник309. В тази си своя същност, събирателният образ 
„Мрежа“ е архетип/архетипен символ на свързването — на свързването чрез 

 
DCXXXVII Кевин Кели (Kevin Kelly, 1952) — американски писател, публицист, издател, фотограф, изследовател, работещ в 
областта на въздействието на новите технологии върху обществения живот и икономиката. 
DCXXXVIII Органичен — отнасящ се до жив организъм,, свойствен на живия организъм, принадлежащ на живия свят; 
отнасящ се до същността на нещо. 
DCXXXIX Джони Лий Милър (Jonathan „Jonny“ Lee Miller, 1972) — американски артист. 
DCXL „Мелинда и Мелинда“ („Melinda and Melinda“, 2004) — филм на Уди Улън (освен режисьор той е и сценарист на 
филма). 
DCXLI Уди Алън (роден Алън Стюарт Кьонигсберг, Woody Allen, Allen Stewart Konigsberg, 1935) — известен американски 
кинорежисьор, сценарист, комик, продуцент. Носител е на 4 награди „Оскар“: за най-добър режисьор и най-добър 
оригинален сценарий през 1978 г. за филма „Ани Хол“ („Annie Hall“, 1977); за най-добър оригинален сценарий  през 
1987 г. за филма „Хана и нейните сестри“ („Hannah and Her Sisters“, 1986) и през 2012 г. за филма „Полунощ в Париж“ 
(„Midnight in Paris“, 2011). 
DCXLII Патерн (англ. pattern — образец, шаблон, система) — закономерна представа, образ, шаблон, образ, образец, 
срещащ се в природата и човешката дейност. 
DCXLIII Автопоеза, автопойеза, автопоезис, автопойезис (др. гр. αὐτός — сам, ποίησις — създаване, сътворение, 
производство) — самопостроение, самовъзпроизводство на системи, живи същества, човек. Главната нейна 
отличителна характеристика е, че организиращата се единица произвежда (поражда) като резултат самата себе си, без 
да има разделение на производител и продукт, т.е. тя е и производител, и продукт. 
DCXLIV Семантика (др. гр. σημαντικός — значим, обозначаващ, σημαίνω — означавам, посочвам, σήμα — знак) — смислова 
страна, значение на езика, на езиковите единици, дял от езикознанието, който изучава значението на езиковите 
единици. Семантичен – отнасящ се до смисъла, до значението на думите. 



онаследен или доброволен (а не наложен с принуда) избор между хората, т.е. 
на свързването по хоризонтала — с роднински, приятелски, етнически, 
религиозни, културни, професионални или други отразяващи, осмислящи 
ценностите, прехраната и заниманията в свободно време връзки.  
 Нека поясня, че според Карл Юнг душата се състои от следните три 
взаимосвързани и взаимодействащи си компоненти: 

• Его (Аз), центърът на съзнаваното — „включва онези мисли, 
чувства, усещания, спомени, чрез които се реализира разбирането 
за цялостност и постоянство на личността; чрез Аз-а човек си 
осигурява способността да вижда резултатите от съзнателната си 
дейност“310. 

• Лично несъзнавано — то „съдържа потиснати или изтласкани 
спомени и конфликти, комплекси и емоционално натоварени 
мисли, чувства, придобити от собствени или наследствен опит; 
натрупаният в личното несъзнавано психичен материал е уникален 
за всяка личност [и] е достъпен за Аз-а и оказва съществено 
влияние върху поведението на личността“311. 

• Колективно несъзнавано — то е „резултат от преживения опит и 
общото емоционално минало, един и същ за всички човешки 
индивиди, хранилище на паметта на човечеството от началото на 
съществуването му“312, т.е. дълбинен слой, в който се натрупват 
„всички наследствени фактори на духовната еволюция на хората 
[…]  [и ] генетическата памет на човешкия род“313. 

 Колективното несъзнавано се проявява в мозъка на индивида чрез 
образи, идеи и спомени. Те са изградени на базата на универсални структури и 
представляват това, което се „вижда“, което се проявява от породилите ги 
универсални структури, техните доловими от мислите и сетивата външни 
отпечатъци, техните знакови екстракти, характерните им символи. Карл Юнг 
нарича архетипове именно тези устойчиви ментални структури, в които и чрез 
които съществува колективното несъзнавано, тези „образи и фигури, които 
навлизат неконтролируемо в съзнанието под формата на сънища, фантазии, 
халюцинации или биват проектирани върху външни обекти“314,315. Архетиповете 
„обясняват склонността на хората да отразяват случващото се по универсален 
начин“316. Те са заредени със силна емоционалност и влияят интензивно върху 
съзнанието на човека, върху неговото поведение, върху отношението му към 
заобикалящия го свят и върху отношенията му с другите индивиди както вътре 
в общността, така и извън нея. В същото време архетиповете не могат да бъдат 
контролирани и манипулирани от самите индивиди, а само „извиквани“ от тях, 
извеждани на повърхността, заявявани и демонстрирани чрез стимулиращи 
сигнали от рода на послание, мисъл, събитие или реакция на психологическо 
въздействие. 
 Карл Юнг пише: „Архетиповете […] не са нищо друго освен съзнавани 
образи. Абсурдно е да се мисли, че толкова променливи образи могат да се 
унаследят. Архетипът е тенденция да се формират подобни образи за даден 
мотив — които могат да варират в подробностите без да губят основната си 
характеристика. Например има много варианти на мотива на враждуващите 
братя, но той си остава един и същ. Моите критици неправилно предполагаха, 
че се занимавам с „унаследени представи“ и на тази основа отхвърляха идеята 
за архетипа като чисто суеверие. Те не съобразяваха факта, че ако 
архетиповете бяха представи, произлизащи от съзнанието (или придобити от 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


него), ние сигурно щяхме да ги разбираме, а не да се удивяваме и шокираме, 
когато се появят в нашето съзнание. Те наистина са един инстинктивен 
стремеж  […].  Тук трябва да поясня връзката между инстинкти и архетипове: 
това, което наричаме инстинкти, са физиологични подтици, и те идват от 
сетивата. Но в същото време те се проявяват и във фантазии и често се 
разкриват само като символни образи. Тези прояви наричам архетипове. 
Произходът им е неизвестен и те се възпроизвеждат по всяко време и във 
всяка част на света — даже там, където предаването пряко по наследство или 
„смесеното оплождане“ чрез миграция трябва да се изключи“317. 
 Архетиповете са плодородната почва и строителният материал за 
табутата, митовете, религиите и мирогледите, на базата на които и върху които 
се надграждат културата, идентичността, паметта и духът на народите318. Ето 
защо множеството архетипове може да бъде разделено на два големи класа. В 
единия клас са архетиповете, характерни за отделен народ или за твърде 
малка група от народи (можем да ги определим като частни или индивидуални 
— доколкото принадлежат на един народ) — такива могат да бъдат образите на 
Добрия или Лошия съсед, на Умния или Мамещия търговец, на Смелия или 
Страхливия цар, в зависимост от нагласите, присъщи за съответния народ. В 
другия клас са архетиповете, характерни за всички народи или за твърде 
голяма група от народи (можем да ги определим като колективни или общи — 
доколкото принадлежат на всички народи) — такива са образите на Героя, на 
Майката, на Родината, изцяло изтъкани от възвишени чувства и прекланящо се 
пред тях отношение.  
 Архетипната същност на събирателния символ „Мрежа“ означава, че 
това е понятие от съвсем друг — философски, концептуален, системен род, то 
е част от общностната идентичност, фундаментално условие за 
съществуването на общността. Групата хора се превръща в общност едва 
тогава, когато в нея се изгради култура на хоризонтално свързване, т.е. когато в 
колективното съзнание, което е много повече от сумата на индивидуалните 
съзнания на съставящите групата индивиди, бъдат посети семената на 
мрежовостта, когато започне да се изплита хоризонталната развиващата се и 
разпълзяваща се мрежа на свързаностите и обвързаностите. Общността може 
да бъде управлявана, дисциплинирана и консолидирана с принудата по 
вертикала (принуда структурна и символна), но тя може да бъде обединявана, 
сплотявана и солидаризирана само чрез свързването си по хоризонтала (т.е. 
чрез мрежовизирането). Ето защо е толкова важно да се осъзнае архетипната 
същност на понятието „Мрежа“. Само като се осъзнае тази същност, може да се 
осмисли пълноценно и разбере с нужната дълбочина, че мрежата е много 
повече от средство, инструмент и помощен ресурс. Тя е синтез, система и 
съдържание на общността. Тя едно от най-важните условия за наличието на 
общност. 
 
 МРЕЖАТА КАТО ПАТЕРН 
 Поради нагласи и отгласи от сериозните философски дебати за връзката 
между ФормаDCXLV и СъдържаниеDCXLVI, а още повече — като отпечатъци в 
съзнанието ни от постоянното, с десетилетия, насаждане в него на „единствено 

 
DCXLV Форма (лат. forma, гр. μορφή — външен вид, външно очертание) — външен вид, външна представа за 
устройството, предназначението, функциите и функционирането; видимост, проявление на същността на даден 
предмет или явление. 
DCXLVI Съдържание — съвкупност от съществените и отличителни признаци; свойства и връзки на елементите, 
процесите, отношенията, образуващи даден предмет или явление. 



вярната“ марксистко-ленинскаDCXLVII философияDCXLVIII (а по-скоро ленинско-
сталинска идеология, която в немалка степен бе опримитивена, дори 
вулгаризиранаDCXLIX версия на марксизма), понятието, с което сме свикнали и 
затова всички български автори предпочитат е „Форма“. При това се смята, че 
едва ли не „Патерн“ — като английски, т.е. западен еквивалент на „Форма“ — се 
употребява единствено в духа на тенденцията да се заменят утвърдени у нас 
названия със западните им еквиваленти. 
 Ето защо се налага известно (и донякъде опростено) разяснение за 
разбирането за и обвързаността между философските понятия Форма и 
Съдържание според диалектическия материализъм.  
 Отношенията между Форма и Съдържание отразяват в сложен комплекс 
противоречията и зависимостите между видимост и същност, т.е. между 
външния образ и вътрешната същина на даден предмет (или явление), между 
статиката и динамиката, между постоянното и променливото, между 
организацията и структурата, между замисъла и осъществяването му.  
 Формата се възприема като същност, като знание за същността на 
предмета (или явлението), като негова неотделима и идентифицираща ги 
характеристика. Тя дава нагледна представа за „пространственото разпо-
ложение на елементите на живите тела, техния външен и вътрешен строеж, 
тяхната морфологияDCL“319. Формата бива външна и вътрешна.  

• Външната форма е само част от формата, тя е образът, 
очертанието, сетивната доловимост на предмета (или явлението) в 
действителността, неговият начин на съществуване, външното му 
проявление, или по думите на Алексей МомзинDCLI: „външният строеж 
на телата и пространствените връзки между елементите на живото 
тяло“320. 

• Вътрешната форма е структурата, т.е. статичното измерение и 

 
DCXLVII Владимир Илич Ленин (Влади́мир Ильи́ч Улья́нов, псевдоним Ле́нин, 1870—1924) — руски и съветски 
революционер, политик, държавник, създател на руската комунистическа партия — Руска социал-демократическа 
работническа партия (болшевики), РСДРП. Болшевики (рус. больше — повече) — понятието болшевизъм възниква на 
Втория конгрес на РСДРП (1903 г.), когато партията се разделя на две фракции — на „повечето“, т.е. болшевики и „по-
малкото“, т.е. меншевики (рус. меньше — по-малко). Ленин е един от организаторите и ръководителите на 
Октомврийската революция (1917) — въоръжен преврат, чрез който болшевиките завземат властта и започват 
радикално преобразуване на руското общество, довело до създаването на първата социалистическа държава — Съюз 
на съветските социалистически републики, СССР. Това е държавно управление, индустриализирало страната, 
модернизирало обществото, но донесло огромни страдания на народа, свързани с постоянни насилствени методи на 
подчинение и контрол, власт на единствената партия — комунистическата, смазване на всяка опозиционност и 
създаване на система от наказателни лагери за иначемислещите, в които се използва робският труд на затворниците. 
Ленин е председател на правителството — Съвет на народните комисари (1917—1924), основоположник на 
тоталитарната идеология марксизъм-ленинизъм. Мумията му още се намира в построения специално за нея мавзолей 
на Червения площад в центъра на Москва.  
DCXLVIII Марксизъм-ленинизъм — едно от най-радикалните течения в духа на марксизма, положило в основите си 
прагматична, материалистична и проповядваща политическо насилие програма, с претенции за философско учение, 
чиито цели са унищожаване на капиталистическия строй и построяване на комунистическо общество. Всъщност това е 
„адаптиране“ на марксизма, разработено от Ленин за целите на неговата комунистическа партия. По-късно всяко 
доразвиване на идеологията на социализма и комунизма се представя като допълнение към марксизма-ленинизма, 
дори да влиза в противоречие с него и особено с марксизма. Марксизмът-ленинизмът е обявен за единствено 
правилната идеология в държавите от социалистическата система и служи като неизменен повод за разгрома и 
забраната на всяка политическа и икономическа философия, влизаща в противоречие с него. С разпадането на 
социалистическата система и на Съветския съюз, историята произнася своята присъда над марксизма-ленинизма, 
всъщност — над ленинизма като краен и откровен опит философското, критично и креативно мислене да се вкара грубо 
в тесни идеологически и идеологизирани рамки, целящи да го превърнат в обявени за вечни и неподлежащи на 
дискусия догми. Материализмът (лат. materialis — веществен) е философско направление, в съответствие с което 
материята (обективната реалност) е първично начало (причина) в сферата на битието, а идеалното (понятия, воля, 
съзнание и т.н.) е вторично (следствие). Законите на материалния свят се разпространяват върху целия свят, в т.ч. 
върху обществото и човека.  Материалистичен — разсъждаващ в концепциите и понятията на материализма. 
DCXLIX Вулгаризация (лат. vulgaris — простонароден) —  опростяване, опошляване, банализиране. 
DCL Морфологията (гр. μορφή — форма и λόγος — слово, наука) — наука за анализ на формата и строежа на даден тип 
обекти чрез изследване на съставните им части. 
DCLI Алексей Мамзин (1928) — руски учен, специалист по философските въпроси на биологията. 



организацията, т.е. динамичното измерение на същността, 
моделът, по който са свързани и комуникират съставните части и 
елементи, или отново по Алексей Мамзин: „организацията на телата, 
характеризиращи вътрешните връзки на живия организъм, обмена на 
вещества, т.е. качествените определености на живото тяло, изра-
зяващи се в качествените особености на движението на материята и 
тяхното проявление“321.  

 Съдържанието е съвкупността от елементи, части и процеси, 
образуващи дадения предмет (или явление), неговите отличителни признаци, 
качества или способности, както и взаимодействията помежду им или с 
аналогичните елементи, части и процеси на други предмети (или явления). 
Съдържанието бива статично и динамично.  

• Статичното съдържание обхваща конкретните съставляващи на 
предмета (или явлението), с техните специфични характеристики и 
свойства. 

• Динамичното съдържание обхваща системните отношения и 
взаимодействия на тези съставляващи помежду им — вътрешните 
взаимодействия, т.е. вътрешното измерение на 
взаимодействията, или взаимодействията със съставляващи на други 
предмети (или явления) — външните взаимодействия, т.е. 
външното измерение на взаимодействията. 

 Отношението между Форма и Съдържание се характеризира с единство 
на противоположностите — те са два аспекта на едно и също нещо, които се 
интерпретират един друг, взаимодействат и могат дори да достигнат до преход 
от един в друг: Формата да премине в Съдържание и обратно — Съдържанието 
— във Форма. Но това единство е относително, обусловено от множество 
външни и вътрешни фактори. Като правило в него Съдържанието е по-
подвижната, динамична същност на цялото (изменчивостта), а Формата 
представлява неговите устойчиви взаимни връзки (постоянството).  
 „Борбата“ между стремящото се към развитие Съдържание и стремящата 
се към съхраняване Форма може да доведе до ситуация, при която 
възникващото постепенно несъответствие между тях изчерпва възможността си 
да съществува повече и това може да доведе или до отхвърляне на старата и 
възникване на нова Форма, адекватна на развиващото се Съдържание, или 
обратното — до отхвърляне на старото и възникване на ново Съдържание, 
отговарящо на съхраняващата се Форма322. 
 
 Когато в теорията и практиката на мрежовите структури се използва 
понятието „Патерн“, това означава, не толкова и изобщо не само, че се прави 
опит да бъде заместено натовареното с диалектически материализъмDCLII (по-
скоро с марксизъм) понятие „Форма“. Още повече, че философският размисъл 
за отношенията между Формата и Съдържанието е много по-древен от идеите 
на колосаDCLIII Карл Маркс и е в дълбоката същност, в изворите, в основите 

 
DCLII Диалектически материализъм — направление във философията, съединяващо материализма и диалектиката, т.е. 
разбиране, съгласно което материята е първична, а съзнанието е вторично, развитието е непрекъснато, 
осъществявайки се по законите на диалектиката. Материята е светът, който съществува извън съзнанието. Съзнанието 
е отражение на материята в главата на човека. Движението и развитието на света се разбират главно като 
самодвижение.  
DCLIII Колос — в историята на изкуството това е статуя с огромен ръст. Най-известен е Родоският Колос (гр. Κολοσσός της 
Ρόδου, лат. Colossus Rhodi) — гигантска статуя на древногръцкия бог на Слънцето Хелиос (др. гр. Ἥλιος или Ἠέλιος — 
слънце), която се е възвишавала в пристанищния град Родос, разположен на едноименния гръцки остров в Егейско 
море. Едно от седемте чудеса на света. 



изобщо на философията. Този проникновен размисъл (в т.ч. осмислянето на 
понятието „ейдос“DCLIV) е приковавал вниманието на древногръцките философи 
още преди великия мъдрец Сократ, както и наследилите го не по-малко велики 
мислители от онази древна епоха Платон и Аристотел. 

- Съгласно Теорията на формите на Платон най-високият и най-
фундаменталният вид реалност се съдържа не в материалния свят, 
известен ни чрез сетивата, а в нематериалните, абстрактни, но 
съществени форми или идеи — светът на перфектните форми, 
намиращ се зад, над и отвъд реалните, осезаеми обекти; „всяко нещо 
на Земята е нещо като несъвършено копие и отражение на идеален 
образец или Форма, която битува извънвремево, в Платоновото царство 
на идеите, в което властва самият Бог. Този Платонов рай на 
абстракциите разбира се бил невидим, но достижим за ума чрез 
дедуктивниDCLV съждения“323. Затова целта на „правилното мислене“ е 
чрез логически разсъждения да познае значението на тези форми, 
вместо да се лута заблудено сред деформираните и несъвършени 
образи от видимата реалност. Когато това, което ни съобщават 
сетивата противоречи на нашите умствени заключения, тогава 
даденото, полученото от сетивата трябва да бъде игнорирано; 

- Според Аристотел ейдосът, т.е. формата е и същността на отделния, 
единичен предмет, и всичко, което се обхваща с това понятие; така че 
всяка вещ е единство на ейдоса и материята, но заедно с това всяка 
вещ има и свое причинно произхождение и целево предназначение — 
„това, заради което тя съществува“, като и действащата причина; и 
целевата причина се определят от ейдоса, т.е. от формата. Аристотел 
разсъждава за свойствата на обектите като имащи реалност различна 
от тяхното въплъщаване в обектите — важното, според него, е да се 
говори не само за конкретния материален обект, но и за качествата му в 
абстрактен смисъл (твърдост, белота и т.н.) и да се гради теория за 
тези абстракции. Основните, базисни, безусловни свойства на един 
обект съставляват неговата същност, която е непроменима по 
дефиниция, защото ако тя се промени, обектът няма да е вече същият, 
а някакъв друг. Свойствата на един обект, които могат да бъдат 
променяни без да се промени същността на обекта са 
акцидентниDCLVI,324,325,326. 

 Патернът, отнесен към мрежовостта, към мрежовите структури може да 
се разглежда като основно разсъдъчно, а не предимно сетивно извлечено, 
понятие, което е духовно, ментално, мисловно свързано с Кантовото „нещо в 
себе си“DCLVII,327. Ще отбележа като разяснение на гореказаното, че 

 
DCLIV Ейдос (др. гр. εἶδος — вид, облик, образ) — термин в античната философия, първоначално обозначаващ 
„видимото“, това, което се вижда, но постепенно получил по-дълбок смисъл — „конкретното проявление на 
абстрактното“, „веществената даденост в мисленето“; в общия смисъл — начин на организацията и/или на битието на 
обекта. 
DCLV Дедукция (лат. deductio — извеждам, продължавам) — пренасяне на общото към частното; извеждане на особеното 
и единичното от общото, както и схващане на единичния случай на базата на един всеобщ закон; извеждане на сигурни 
твърдения от други твърдения с помощта на логически заключения. 
DCLVI Акциденция (лат. Accidentia — случайност) — случайно, странично, несъществено свойство на предмета. Въведен 
от Аристотел философски термин, обозначаващ случайно, почти винаги несъществено, изменчиво, временно свойство 
на предмета. Акциденцията се противопоставя на същността (субстанцията) на предмета, т.е. на същественото, 
неизменното, постоянното и закономерно свойство на този предмет. Субстанция (лат. substantia — основа, същност) е 
философски термин, с който се обозначава първоосновата на битието, която поражда всичко останало. 
DCLVII Нещо в себе си (нем. Ding an sich selbst; англ. thing-in-itself) — ноумен, т.е. разсъдъчна вещ, мисловен предмет (гр. 
νούμενον — постижимо от νοέω — постигам) — философски термин, означаващ явления и обекти, постигани чрез ума, 
за разлика от чувствено постиганите чрез сетивата (съществуващи в обективната реалност) феномени (гр. 
φαινόμενον — явяващ се, явление; термин, означаващ явление, долавяно чрез чувствено, сетивно съзерцание). Нещото 



забележителният германски философ Имануел Кант разделя знанието като 
резултат от сетивността (от сетивния нагледDCLVIII) и от мисленето (чрез 
категориите на разсъдъка и идеите на разума). Съответно на два вида се 
разделят и нещата, които съществуват: 

• неща в себе си (сами по себе си), или ноумени, които са 
непознаваеми, недостъпни за човешките сетива, т.е. човек не знае 
нищо за тях; и 

• явления, или феномени, които са познаваеми, т.е. онова, което 
човекът възприема, от които се състои светът, такъв, какъвто ние го 
познаваме328.  

 Следвайки логиката на Имануел Кант, би могло да се каже, че Патернът 
е главно аналитично, а не синтетично установим. Аналитично в случая е това, 
което е вярно изначално и е общовалидно, съществува само по себе си и не се 
нуждае от експериментално доказателство, докато синтетично е това, което 
трябва да бъде изведено от опита и наблюдението и дава известни, но не 
общовалидни подробности за част от елементите и свойствата на обекта.  
 И отново по Имануел Кант, Патернът е a priori (априорно)DCLIX, а не a 
posteriori (апостериорно) съществуващDCLX. Тук априорното е това, което може 
да се установи само чрез разума и разсъжденията, без необходимостта от 
сетивно изучаване, докато апостериорното се установява чрез сетивно 
изучаване на реалността329. 
 Понятието „Патерн“ се използва в тази глава, за да се подчертае, че 
когато изучаваме теорията на мрежите, мрежовостта, мрежовите структури, то 
се разглежда като синтез на ключови елементи от Формата и Съдържанието: 

✓ От Формата се взема и се изследва не толкова Външната форма, т.е. 
външната съставляваща на Формата (вж. по-горе), а нейната 
вътрешна съставляваща, Вътрешната форма — и то основно това, 
което определя организацията, т.е. динамичното измерение, а 
именно съвкупността от комуникации между елементите и 
съставните части на системата.  

 Казано по-накратко, от Формата Патернът включва динамичното 
измерение на Вътрешната форма.  

✓ От Съдържанието се взема и се изследва не толкова Статичното 
съдържание, т.е. статичната съставляваща (вж. по-горе), а неговата 
динамична съставляваща, Динамичното съдържание — и то 
основно това, което определя взаимодействията, т.е. вътрешното 
измерение, а именно еволюцията на връзките и комуникациите 
между елементите и съставните части на системата.  

 Казано по-накратко, от Съдържанието Патернът включва 
вътрешното измерение на Динамичното съдържание.  
 И така, сега вече можем да обобщим следната същност на Патерна: 
 Патернът включва динамичното измерение на Вътрешната форма и 
вътрешното измерение на Динамичното съдържание.  

 
в себе си („само по себе си“) е независимо от нашето възприятие, то е нещо, чиито същност и смисъл са известни само 
на онзи, който може да постига знанието чрез ума с помощта на разсъждения, а не само чрез сетивата си и при 
помощта на опита. 
DCLVIII Наглед (нем. Anschauung — възглед, мнение, схващане; изглед, съзерцание) — нагледна представа, чувствена 
представа, съзерцание, интуиция; пряк (неопосредстван от мисленето) акт на познанието, продукт на сетивността. 
DCLIX A priori, априори (a priori — буквално „от предишното“) — знание, получено до опита и независимо от него (знание 
априори, априорно знание), т.е. знание, което е сякаш предварително известно. Този философски термин получава 
важно значение в теорията на познанието и логиката благодарение на Имануел Кант.  
DCLX A posteriori, апоктериори (a posteriori — буквално „от последващото“) — знание, получено от опита (знание 
апостериори, апостериорно знание). 
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Таблица 4.1. Основни характеристики на системата и определяне на смисъла на 
Патерна.  

 
 Много често „Патерн“ се превежда като „организация“, в смисъла както на 
начина, по който са организирани елементите и съставните части на системата, 
така и на начина, по който те си взаимодействат.  
 Според Фритьоф Капра, патернът е „конфигурацията на 
взаимоотношенията на отношенията между компонентите на системата, която 
определя най-съществените характеристики на тази система […]. Именно 
конфигурация, която придава на системата нейните съществени 
характеристики, ние ще наричаме патерн. Що се отнася до структурата на 
системата, то това е физическото въплъщение на патерна на нейната 
организация. Докато описанието на патерна на организацията включва 
абстрактното изобразяване на отношенията, описанието на структурата 
включва характеристики на реалните физически компоненти на системата“330.  
 Ако патернът е организацията на мрежата, то структурата й се състои от 
реалните отношения на физически изграждащите я елементи и както пише 
Фритьоф Капра: „структурата на системата е физическо въплъщение на 
нейната организация (т.е. на патерна — Н.Сл.)“331. В общия случай патернът 
(организацията) на системата не зависи от конкретните свойства на нейните 
компоненти. Патернът е мрежа, а елементите на конкретните системи могат да 
бъдат различни за всяка отделна система332. Или според сполучливото 
пояснение на Умберто Матурана и Франциско ВарелаDCLXI за понятието 
„организация“ на системата — това е представляващият „определящото 
свойство на системната същност“ набор от връзки между компонентите, които 
(а) очертават своята форма във всеки момент и (б) служат като ядро на 
„идентичността“, която се установява въпреки динамичните изменения във 
времето333.  
 „Структура“, както посочва Умберто Матурана, произлиза от латинската 
дума „строя“ и това му позволява да даде следното определение за това 
понятие — „текущите компоненти и текущите отношения, които трябва да ги 
удовлетворят в конституирането на даденото цяло единство [т.е. единно цяло 
— Н.Сл.]“. Структурата не доминира съвкупния характер на единството 
(единното цяло), тя само определя „пространството, в което то се намира и 
може да бъде подлагано на въздействия“. Единството (единното цяло) може да 
променя структурата си, без да загуби идентичността си, докато се запазва 
своята организация.  

 
DCLXI Умберто Матурана (Humberto Maturana, 1928) и Франциско Варела (Francisco Javier Varela, 1946—2001) — 
чилийски учени, биолози, работещи в областта на пресичане на биологията и епистемологията. Епистемологията (др. 
гр. ἐπιστήμη — знание, научно знание, наука, достоверно знание и λόγος — слово, реч, учение) или гносеологията (др. 
гр. γνῶσις — познание, знание и λόγος — слово, реч, учение)  е неразделна част от философията на науката, 
възникнала в началото на ХХ век в резултат на математическата и физическата революции. Това е раздел от 
философията, обща теория на познанието, която определя основите, критериите на валидност на научното познание 
по отношение както на точните науки (математика и логика), така и на природните и експерименталните науки (физика, 
химия, биология, психология и т.н.). 



 Разликата, която Умберто Матурана и Франциско Варела правят между 
организацията и структурата позволява, както отбелязва Рендъл ВитакерDCLXII, 
да се направи сортировка на описанията на системата на абстрактни и 
конкретни аспекти. „Организацията на системата (в оригинала — „машината“) 
не задава свойствата на компонентите, които реализират конкретната система, 
тя само задава отношенията, които компонентите трябва да генерират, за да се 
конструира системата като единство (цяло). По този начин организацията на 
системата е независима от свойствата на съставляващите я компоненти, които 
могат да бъдат всякакви, а дадената система може да бъде реализирана по 
множество различни начини от множество различни компоненти“.334 Или ако 
продължим да цитираме Умберто Матурана и Франциско Варела, 
„Организацията (т.е. патернът — Н.Сл.) означава тези отношения, които 
трябва да съществуват между компонентите на системата, за да можем да я 
отнесем към определен клас. Структурата означава тези компоненти, които 
действително съставляват конкретното цяло и правят неговата организация 
реална. В тоалетното казанче, например, организацията на системата за 
регулиране нивото на водата се определя от отношението между механизмите, 
способни да определят нивото на водата и устройството, способно да спира 
нейното наливане. Тоалетното казанче представлява смесена система от 
пластмасови и метални части. Но тази специфична структура може да бъде 
модифицирана чрез замяна на пластмасовите части с дървени и от това 
организацията на тоалетното казанче няма да престане да бъде същата“.335 
Въпреки натуралистичния и не съвсем естетичен пример, тоалетното казанче е 
патернът (организацията), а структурата му е конкретното изпълнение на това 
казанче. 
 Рендъл Уитакър демонстрира връзката и различието между патерн 
(организация) и структура, чрез картината на Джузепе АрчимболдоDCLXIII 
„Вертумн (Император Рудолф II)“DCLXIV. Тази картина, според Уитакър 
изобразява видимия, разпознаваеми „патерн“ („организация“) на лицето, 
патернът „Лице“ чрез „структурата“ от нови елементи (плодове и зеленчуци)336. 
 

 
DCLXII Рендъл Уитакър (Randall Whitaker, 1951) — американски учен в областта на системния анализ, информацията и 
теория на знанието. 
DCLXIII Джузепе Арчимболдо (Giuseppe Arcimboldo, Giuseppe Arcimboldi, 1527—1593) — италиански ренесансов художник, 
предтеча на сюрреализма.  
Ренесанс (фр. Renaissance — прераждане), наричан също Възраждане — исторически период на бурно културно 
развитие в идеите, изразните средства и като цяло в творчеството, продължил приблизително от XIV век до XVII век, 
възниква във Флоренция, в края на Средновековието. 
DCLXIV „Vertumnus (Emperor Rudolph II)“ — портрет на император Рудолф II като Вертумн, рисуван ок. 1590—1591.  
Вертумн или Вортунм (лат. Vertumnus, от лат. vertere — превръщам) — в Древен Рим бог всички на промени (на 
годишните времена техните различни дарове, течението на реките, хорските настроения, зреенето на плодовете); бил 
е изобразяван преимуществено като градинар с градински нож и плодове.  
Рудольф II (нем. Rudolf II, 1552—1612), император на Свещената Римска империя (1575—1611).  
Свещената Римска империя (нем. Heiliges Römisches Reich, ит. Sacro Romano Impero, лат. Sacrum Romanum Imperium), 
от 1512 г. Свещена Римска империя на германската нация (нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, лат. Sacrum 
Imperium Romanum Nationis Germanicæ или Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicæ) — официалното название на 
средновековната германска държавност, съществувала в периода 962—1806 г. и обединяваща много територии в 
Европа. По времето на най-големия й разцвет, в империята влизат Германия (която се явява нейното ядро), Северна и 
Централна Италия, Холандия, Чехия и някои райони на Франция; а от 1134 г. формално се състои от три кралства: 
Германия, Италия и Бургундия. През 1135 г. в империята влиза кралство Чехия, чиито официален статут в рамките на 
империята е окончателно утвърден през 1212 г. 
Бургундия  (фр. Bourgogne) — историческа област в Западна Европа, през различни периоди от историята с това име 
са наричани различни територии от днешна Югоизточна Франция до Холандия. 



 
 
 Илюстрация 4.1. Картината на Джузепе Арчимболдо „Вертумн (Император Рудолф 
II)“337. 
  

 Мрежата едновременно е нещо, което съществува и нещо, което се 
развива. Тя има своя структура — мрежова структура, и своя динамика —
мрежова динамика. Структурата е проявление на (и в този смисъл тя е част от) 
Организацията на системата, от своя страна Организацията е проявление на (и 
в този смисъл тя е част от) Динамиката на системата. Структурата определя 
това, което съществува, динамиката — това, заради което се съществува. А 
динамиката не е самоцелна, тя се базира на структурата и е насочена към 
осъществяването на функциите, които осмислят съществуването на 
структурата, т.е. мрежовите функции на съответната мрежова структура, 
осъществявани чрез мрежовата динамика. Затова под „структура“ се разбира 
вътрешният строеж на  мрежовото цяло, под „динамика“ се разбира 
еволюционното развитие на мрежовото цяло, а под „функции“ — 
осъществяването на предназначението на мрежовото цяло (способите на 
неговото функциониране или трансформация)338.  
 Нека за миг спрем тези разсъждения и да запомним тези „наши“ три 
ключови понятия — Структура, Патерн (или организация), Функции. 
 Освен „структура“ и „патерн“, Фритьоф  Капра въвежда понятието 
„жизнен процес“ (процес на живота, life process) и определя тези три понятия 
като трите характерни съставляващи на всяка система. „Жизненият процес е 
дейност, ангажирана в постоянно въплъщаване на патерна на организацията на 
системата. Затова процесът е връзката между патерна и структурата. В случая 
на велосипеда, патернът на организацията е схемата, която е използвана за да 
се построи велосипеда, а структурата е конкретния велосипед и връзката 
между патерна и структурата е в ума на конструктора. При живия организъм, 
обаче, патернът на организацията винаги е въплътен в структурата на 
организма и връзката между патерна и структурата лежи в процеса на 
постоянното въплъщаване“339. Според Фритьоф Капра триединната структура 
се дефинира по следния начин: патерн (конфигурация на взаимоотношенията, 
определяща съществените характеристики на системата); структура 
(физическото въплъщение на патерна на организацията на системата), процес 
(дейност, насочена към непрекъснато въплъщаване на патерна на 
организацията на системата) и тези три взаимозависими елементи са силно 
обвързани, всеки от тях е въплътен в другите два и трите заедно съставляват 
феномена „живот“340. 
 Според мен трите ключови понятия на Фритьоф Капра Патерн, 
Структура, Жизнен процес трябва да бъдат обединени с горните три „наши“ 



ключови понятия Структура, Патерн, Функции. И едва тогава ще се получи 
пълноценно и взаимодопълващо се четириединно цяло: Структура, Патерн, 
Функции, Жизнен процес.  

✓ Структурата е постоянното, статичното, вътрешният строеж на 
системата; тя е това, което съществува, което е живо; 

✓ Патернът (организацията) е променливото, динамичното, еволюцията 
на вътрешния строеж на системата тя е това, което се развива, което 
е жизнено; 

✓ Функциите са целите, които реализира системата със своето 
съществуване, дейностите при своето развитие, способите при 
осъществяването на своето предназначение, средствата при 
постигането на своя смисъл; 

✓ Жизненият процес е начинът, по който системата се изгражда, 
развива и функционира, последователността, с която тя присъства и 
участва в пространствата на обмени и взаимодействия и процесът 
(извинявам се за тавтологията), чрез който тя оправдава ресурсите и 
енергията, изразходвани за всичко, което е свързано със 
съществуването, развитието, осъществяването на предназначението 
и постигането на смисъла й. 

 Остана да допълним, че за нас е важно, разбира се, какъв е външният 
вид на мрежата, как тя изглежда, именно затова говорихме и за архетипа 
„Мрежа“ — защото има нещо, което ни позволява като зърнем или си 
представим една система, една организираност, една цялост, да я определим 
като мрежа. Наистина, образът, представата за предмета или явлението не 
просто го онагледява, а формира мислене за него, подсказва подходи за 
неговото изучаване и използване. Превръща го в символ, знак, идея, 
абстракция, оплодена от логиката на нашето възприемане на света и на 
отношението ни към света. И все пак, ние няма да сгрешим, ако следваме 
съвета на любимката на децата Мери Попинз: „Не съдете за нещата по 
външния им вид!“DCLXV.  
 Това е така не само защото понякога външният вид лъже и може да се 
окаже, че система, която като че ли е с мрежова структура, всъщност не е 
такава, и обратно — зад видимостта на нещо различно от мрежова структура 
да се крие мрежовост. Далеч по-важното е, че Мрежата е Патерн и това 
подчертава нейната дълбока организационна и динамична същност. Както ще 
видим и по-нататък, различни типове мрежи в различни измерения на 
социалното (и не само социалното) пространство, имат сходни свойства и 
сходно поведение, сходни адаптационни способности и еволюционни 
приоритети. Те могат „да се различават по структура, но имат сходна 
организация“341. А това е така, защото техният патерн е общ, аналогичен, 
подобен и казано по-ясно и по-кратко, техният патерн е мрежови. 

 
DCLXV “Не съдете за нещата по външния им вид!“ („Never judge things by their appeareance!“) — фраза на Мери Попинз в 
изпълнението на Джули Андрюс във филма „Мери Попинз“. 
„Мери Попинз“ (1934) е първият роман от поредицата на Памела Травърз, разказваща за едноименната детегледачка 
на семейство Банкс, с помощта на която децата в семейството изживяват невероятни и вълшебни приключения. 
Памела Травърз (Pamela Lyndon Travers, 1899—1996), или П. Л. Травърз (P. L. Travers) — псевдоним на Хелен Линдън 
Гоф (Helen Lyndon Goff), английска писателка, автор на детски книги. 
„Мери Попинз“ („Mary Poppins“, 1964) — английско-американски игрален филм, музикална приказка, базиран на 
поредицата детски книги от Памела Травърз. Филмът печели 5 награди „Оскар“ за 1965 г., включително и за най-добра 
актриса — Джули Андрюс, а така също за най-добри визуални ефекти, най-добър монтаж, най-добра музика 
(оригинална песен), най-добра музика (оригинален саундтрек). 
Джули Андрюс (Julie Andrews, Dame Julie Elizabeth Andrews, 1935) — английска филмова и театрална актриса, певица, 
танцьорка, театрален директор). През 2000 г. е удостоена с Ордена на Британската империя (Order of the British Empire 
или Most Excellent Order of the British Empire) и е посветена в званието Дама. 



 
 МРЕЖАТА КАТО АВТОПОЕЗА 
 Автопоезата (или както понякога се превежда Автопойеза, Автопоезис, 
Автопойезис) е концепция за самосъздаването, разработена и предложена най-
напред през 1973 г. от Умберто Матурана и Франциско Варела. Тя е известна 
още като теорията „Сантяго“, по името на столицата на Чили, в чийто 
университет са работили двамата учени.  
 Автопоезисни (автопойезисни, автопоезийни, автопоетични) са 
системите, които се самосъздават, т.е. произвеждат сами себе си, 
възпроизвеждат се; които са продукт на собственото си развитие и това е една 
от най-важните цели, ако не и най-важната цел на развитието им. В такава 
система функцията на всеки отделен неин компонент е да участва в 
производството или трансформацията на останалите компоненти и по този 
начин системата непрекъснато „прави себе си“. Тя се произвежда от своите 
компоненти и от своя страна произвежда своите компоненти. Така тя 
непрекъснато възпроизвежда своя патерн и именно той е продуктът на нейното 
функциониране342. 
 Всъщност, оригиналното определение, дадено от Франциско Варела, 
гласи следното: „Автопоезисната системаDCLXVI е организирана (определена 
като единство [т.е. единно цяло — Н.Сл.]) като мрежа от процеси на 
производство (трансформация и разрушение) на компоненти, които: 1. Чрез 
своите взаимодействия и трансформации възстановяват и реализират мрежата 
от процеси (отношения) които произвеждат самите тях; и 2. конструират 
системата като определено единство в пространството, в което те, 
компонентите, съществуват чрез установяването на топологичната област на 
своите реализации като такава мрежа“343. 
 Логиката на Умберто Матурана и Франциско Варела е следната: 
Мрежовият патерн е патернът на всяка жива система. Мрежите, мрежовите 
системи се делят на неживи и живи. И именно живите мрежови системи, живите 
мрежи са автопоезисни системи, т.е. самосъздаващи се, непрекъснато 
произвеждащи самите себе си. Затова автопоезата е мрежовият патерн и 
следователно — тя е патернът на живота344. Получава се, обаче, затворен кръг. 
Започва се от това, че мрежовият патерн се възпроизвежда, значи е 
автопоезисен и тъй като е автопоезисен, то той е мрежови345. Всъщност, от 
това привидно противоречие може да се излезе, като се разделят мрежовият 
патерн и автопоезността на системата. Може да има системи, чийто патерн е 
мрежови, но те не са автопоезисни — например неживите мрежи („неживи“ в 
разбиранията на Умберто Матурана и Франциско Варела, доколкото според тях 
жива система е всяка система, която осъществява автопоеза346). Също така 
може да има системи, чийто патерн не е мрежови, но те са автопоезисни, 
самосъздаващи се. Мрежата, мрежовата структура е уникално съчетание на 
тези две фундаментални свойства — тя има мрежови патерн (естествено, нали 
е мрежа!) и е автопоезисна (т.е. непрекъснато самосъздава себе си). 
 Тук е мястото да акцентирам по-отчетливо на факта, че Умберто 
Матурана и Франциско Варела свързват изрично  „живостта“ на системата 
(това, че системата е жива) с нейната автопоезност. Те наричат автопоезността 
„въплъщение на автономността на живота“347. Според Умберто Матурана и 
Франциско Варела жива е система, която е автопоезна, и автопоезна е система, 
която е жива. Критериите една система да е жива и автопоезна са следните: 

 
DCLXVI В оригиналната версия вместо „система“ фигурира „машина“. 



1. Система е мрежа на взаимодействието на определено множество 
елементи. Под мрежова структура се разбира особен патерн на 
организираност, при който всеки елемент влияе на всеки (в смисъла 
на причинно-следствените отношения). 

2. Елементи на системата са (и) процеси. 
3. Това са физически процеси. 
4. Това са процеси на възпроизводството на системата, т.е. резултат от 

тези процеси е постоянното възстановяване и възможното изменение 
на системата. 

5. Границата на мрежата е също един от елементите на системата, т.е. 
тя се намира в мрежово взаимодействие с всички останали 
елементи348. 

 След като автопоезата е патерн на живота, то при развитието на 
системата се променя нейната структура, а патернът остава неизменен. За 
Умберто Матурана и Франциско Варела автопоезата е патерн на разума и 
значи живите системи са когнитивни системи, а животът е процес на познание и 
оттук следва, че живите системи са разумни349. Те не просто се опитват да 
свържат живата система и разума, като смятат, че живите системи са разумни и 
разумните системи са живи, а отиват още по-далеч и определят познанието 
като „непрекъснато сътворяване на света чрез процеса на самия живот“. 
 Приравняването на това системата да е автопоезна и жива (което, както 
се изясни, за двамата автори е едно и също), естествено води до извода, че 
системата не може да съхранява своя патерн при всички възможни външни 
въздействия. За всяка система съществува обем на инвариантността — 
множество състояния, в които тя съхранява патерна на автопоезата. Ето защо 
могат да се разглеждат два вида външни въздействия върху системата — 
позитивни, които съхраняват патерна на живота и деструктивни, които го 
разрушават. Ето защо развитието на автопоезните системи е еквивалентно на 
разширяването на обема на инвариантност350.  
 Много съществена част от самосъздаването е самоорганизацията — 
процес, при който системата се развива и усложнява, опирайки се на 
вътрешните си ресурси и по собствена воля, а не под въздействието на външни 
фактори. Създателят на науката синергетика физикът Херман ХакенDCLXVII дава 
следното определение за самоорганизация: „Самоорганизацията е процес на 
подреждане (пространствено, времево или пространствено-времево) в 
откритатаDCLXVIII система за сметка на съгласуваното взаимодействие на 
множеството елементи, които я съставят“351. 
 Според Джордж РитцърDCLXIX автопоезисните системи имат четири 
основни характеристики: 

1. Автопоезисната система създава базови елементи, които на свой ред 
съставляват системата. 

2. Автопоезисната система е самоорганизираща се в два смисъла: тя 
организира своите собствени граници (за да се разграничи това, което 

 
DCLXVII Херман Хакен (Hermann Haken, 1927) — виден германски физик. 
DCLXVIII Открита система — в теорията на системите това е система, която непрекъснато взаимодейства с външната 
среда. При това взаимодействие може да се извършва обмен (например на материя, енергия, информация, ентропия) 
или да се променят границите на системата. 
Ентропия (по гр. έν — във, навътре и τροπϗ — обръщане) — величина, термодинамична функция, която характеризира 
топлинното състояние и възможните изменения на състоянието на една материална система; също мяра за 
безпорядъка в една система (вж. по-долу). Понятието „ентропия” е въведено за първи път през 1865 г. в 
термодинамиката от германския математик и физик Рудолф Клаузиус (Rudolf Clausius, 1822—1888) като величина, 
определяща необратимото разсейване на енергия. 
DCLXIX Джордж Ритцър (George Ritzer, 1949) — американски социолог. 



съставлява системата и това, което принадлежи на външната среда) и 
организира своята вътрешна структура. 

3. Автопоезисната система има самонасочващ се (насочващ, отпращащ към 
себе си, към собственото си функциониране) характер. 

4. Автопоезисната система  е затворена система, т.е. между нея и външната 
среда няма пряка връзка. Вместо това системата работи със своите 
представи за външната среда352. 

 И още нещо важно, Умберто Матурана и Франциско Варела говорят за това, 
че живите същества представляват „автономни единства“ (да напомня, че 
„единство“ тук означава „единно цяло“). Те използват понятието „автономия“ в 
съвременния смисъл, т.е. системата е автономна, ако тя сама си установява 
собствените и подходящи за нея закони. Макар да не твърдят, че живите системи са 
единствените автономни системи, двамата автори смятат все пак, че автономността 
е една от най-видимите („набиващите се на очи“) отличителни особености на живите 
същества, а автопоезата е механизмът, който превръща живите същества в 
автономни системи и точно това ги характеризира като такива системи. И така, 
според Умберто Матурана и Франциско Варела, автопоезната организация 
определя живите същества като единства (единно цяло) и именно в автопоезната 
организация те стават част от реалността и в същото време се обособяват и 
идентифицират353.  
 Вероятно са прави онези автори, които смятат, че макар и в основата си 
оригинална, теорията „Сантяго“ за автопоезата е близка до философията на 
Аристотел за формата като патерн и за материята като структура. 
Автопоезата е може би наистина съвременна версия на определението на 
Аристотел за душата като първа ентелехияDCLXX на живото тяло, доколкото 
„ентелехията по Аристотел е в голяма степен тъждествена на енергията и е 
реализация на заложените в дадения обект способности и възможности (на 
първо място способности към съществуване, а у живото същество — към 
живот)“354. 
 Така или иначе, Умберто Матурана и Франциско Варела постигат 
сериозен пробив в изучаването на сложните системи чрез своята теория за 
автопоезата. Несъмнено автопоезата е приложима към различни типове 
системи, опериращи в различни целеви и проблемни пространства, но най-
голямо, поне според мен, значение автопоезата има за мрежовостта, за 
мрежовите структури. Мрежите, независимо дали са живи или неживи, са 
автопоезни системи — те се самосъздават, те се самовъзпроизвеждат, правят 
себе си и са продукт на своята дейност. В мрежата е заложен автопоезисен 
първичен инстинкт, тя не може да съществува другояче, освен да се 
самовъзпроизвежда, да произвежда сама себе си. Толкова дълбок и така силен 
е този мрежови първичен инстинкт, че той в голяма степен размива границата 
между живите и неживите системи — неживите мрежови системи започват в 
своето самовъзпроизводство да се държат като живи — сякаш дишат, сякаш 
имат емоции, сякаш са изтъкани от нерви и изградени от органи и дори цели 
системи от органи. Нека вземем Интернет или световната паяжина WWW. 
Всеки, който е потъвал в тях, който е работил в тях, има усещането, че това е 

 
DCLXX Ентелехия (гр. ἐντελέχια — осъщественото, от ἐντελής — завършен и ἔχω — имам) — във философията на 
Аристотел — вътрешна сила, потенциално включваща в себе си цел и краен резултат; осъществяване на целта, 
целеустременост, активно начало, което превръща възможността в действителност; нематериално дейно начало, което 
формира материята и я докарва до съвършенство. Според Аристотел има две ентелехии — първата е проста 
(например знанието като пасивно притежание), а втората е висша (знанието като дейност на съзерцанието, на 
умозрението). Душата е първата, простата, ентелехия на тялото, чрез която тялото, имащо само „способност“ да живее, 
наистина живее, докато е съединено с душата. Втората, висшата ентелехия е умът. 



живо мрежово пространство — то има свой живот, свой ритъм, свой характер и 
свои цели, които понякога са неразгадаеми. Ненапразно ние така лесно сме се 
пристрастили към тях, те са толкова неустоими, че вече за мнозина от хората 
те подменят реалността със своята виртуална реалност и не малко са онези, 
които съществуват в реалния живот, но живеят пълноценно във виртуалния си 
свят. А това е така, защото освен другите свои удивителни и уникални 
свойства, Мрежата е Автопоеза, т.е. сложна система, която съществува като се 
самовъзпроизвежда, и се самовъзпроизвежда, за да съществува. 
 
 МРЕЖАТА КАТО СРЕДА 
 От теоретична гледна точка е принципно важно да осмислим, както се 
опитах да направя това без претенции за изчерпателност, мрежата като 
Архетип, Патерн и Автопоеза. Но от практическа гледна точка, с навлизането 
в мрежовото общество е особено съществено да осмислим мрежата именно 
като Среда. Защото обществата, всички ние, социалните àктори и агенти, 
дейци и играчи, сме потопени в тази мрежова среда. Тя е уникална по своите 
свойства, защото може да има поведение, сходно с всяко едно от петте 
агрегатни състояния и да бъде различна от всяко едно от тях. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Агрегатните състояния на веществото са пет — твърдо, течно, газообразно, плазма 
(свръхнагорещяване) и БозеDCLXXI-Айнщайнова кондензация (свръхохлаждане). Първите три 
агрегатни състояния са много добре познати, затова няма да се спирам подробно на тях. 
 Твърдото тяло е вещество с постоянен обем и форма. 
 Течността е вещество с постоянен обем, но без определена форма, като приема 
формата на съда, в който се намира. 
 Газът е вещество без постоянен обем и без определена форма, като заема обема и 
формата на съда, в който се намира. 
 ПлазматаDCLXXII е вещество, представляващо цялостно или частично йонизиран газ с 
голяма относителна концентрация на йонитеDCLXXIII. Плазмата е най-разпространеното 
състояние на материята във вселената. Среща се в йоносфератаDCLXXIV,  в светкавиците, в 
звездните атмосфери, където температурата на най-горещите звезди достига до 60 000 К 
(келвин)DCLXXV, в планетарните мъглявиниDCLXXVI. Изкуствено се създава при някои газови 
разряди, при електрическа дъгаDCLXXVII, електрическа искра и други. Възможно е да се получи 
плазма с температура няколко десетки милиона К, а се очаква да бъде получена плазма и до 

 
DCLXXI Сатиендра Нат Бозе (бенгалски sətˈjeːndrə naːtʰ boːs, 1894—1974) — индийски физик, работил в областта на 
математичната физика, статистическата физика, квантовата механика. 
Бенгалски език — език, произлизащ от областта Бенгал, включваща съвременната държава Бангладеш, индийския щат 
Западен Бенгал, както и части от индийските щати Трипура и Асам. Езикът използва своя собствена бенгалска 
писменост. С почти 300 милиона говорещи, бенгалският е шестият по разпространение език в света. 
DCLXXII Плазма (гр. πλάσμα — оформено, изваяно). 
DCLXXIII Йони (гр. iον — отива) — електрически заредени частици, образувани при отделяне или приемане на електрони 
от атоми или молекули; не могат да съществуват самостоятелно и винаги имат електричен заряд — положителен или 
отрицателен. 
DCLXXIV Йоносфера — част от атмосферата, съставена от електрически заредени частици, йонизирани от слънчевата 
радиация; свойствата ѝ са най-ясно изразени на височина около 80 км. 
DCLXXV Келвин — единица за температура, 0 градуса при нея (или -273.15 градуса по Целзий) е абсолютната нула, когато 
движението на молекулите достига своя минимум и теоретично спира. Наречена е на името на Уилям Томсън, лорд 
Келвин (William Thomson, 1st Baron Kelvin, Lord Kelvin, 1824-1907) — английски физик и механик. 
Температурата по Целзий, която ние използваме е най-широко разпространената единица за измерване на 
температурата. Наречена е на Андерс Целзий (Anders Celsius, 1701—1744) — шведски астроном, геолог и метеоролог 
(по онези времена геологията и метеорологията са се смятали за част от астрономията). 
DCLXXVI Мъглявина — междузвезден облак от прах, газ и плазма, може да се види благодарение на излъчваните или 
поглъщани от нея вълни и частици, което я отличава от околната междузвездна среда. 
DCLXXVII Електрическа дъга (също волтова дъга, дъгов разряд) — физическо явление при газовете, един от видовете 
електрически разряд (или електростатичен разряд, т.е. внезапно протичане на електрически ток между два обекта с 
различен електрически потенциал в резултат на допир между тях или под въздействието на електрично поле). 



няколко стотин милиона градуса355. 
 Бозе-Айнщайновата кондензация е вещество, съставено от бозониDCLXXVIII с 
температура много близка до абсолютната нула. Така свръхохладените атоми изпадат в 
квантово състояниеDCLXXIX, при което квантовите ефекти (т.е. микроскопичнитеDCLXXX ефекти) 
стават видими на макроскопичноDCLXXXI ниво. 

 

а)   б)  

 
 Илюстрация 4.2. а) Четвърто агрегатно състояние — плазма; б) Пето агрегатно състояние — Бозе-
Айнщайнова кондензация356. 

 
 Нека се вгледаме във и замислим за Мрежата — ние сякаш наистина 
можем да видим понякога в нея отражения, контури, черти, свойства на всяко 
от тези агрегатни състояния, сякаш тя е понякога ту газ, ту течност, ту твърдо 
тяло, ту плазма, ту кондензация, ту всичкото това едновременно, но понякога тя 
като че ли не е нищо от това, а е едва ли не ново, шесто агрегатно 
състояние! Мрежата е толкова реална, доловима, осезаема и също така тя е 
толкова нереална, неуловима, неосезаема.  
 От една страна, Мрежата (Мрежата с голямо „М“) е среда на самата себе 
си, мета-среда — Мрежата в този смисъл е Мета-мрежа. Тя е и битие на 
своето съзнание, и съзнание на своето битие; тя е и тяло за своя дух, и дух за 
своето тяло, тя е и външност за своята вътрешност и вътрешност за 
своята външност; тя е и съществуване за своето предназначение, и 
предназначение за своето съществуване. Поради това Мрежата може и трябва 
да бъде изучавана сама по себе си, по отношение на себе си. Мрежата си 
създава собствен познавателен инструментариум и изучавайки се, 
съвършенства този познавателен инструментариум.  
 Мрежата си е самодостатъчна като научен обект и познавателен 
инструментариум — тя е едновременно и обект на изучаване, и 
инструментариум за изучаването си. Мрежата е сама за себе си цел на 
изучаването. Мрежата възпроизвеждайки се, създава знания за себе си,  и 
усвоявайки тези знания, тя възпроизвежда себе си. Така се поддържа жизнено-
познавателният цикъл на Мрежата:  
 

Мрежата възпроизвежда себе си   

↓ 
 

DCLXXVIII Бозоните са наречени на индийския физик Сатиендра Нат Бозе. Това са елементарните частици с цял спин. 
Спин (англ. spin — въртя се, въртене) — собственият момент на импулса на елементарни частици с квантова природа, 
който не е свързан с движение в пространството, а е по-скоро вътрешна квантова характеристика на частицата и няма 
еквивалент в класическата механика. Момент на импулса (кинетичен момент, ъглов момент, орбитален момент) — 
физична величина, характеризираща твърдото тяло при въртенето му около дадена ос на симетрия.  
DCLXXIX Квант  (лат. quantum, мн. ч. quanta — колко, какво количество) — във физиката е минималната стойност на 
промяната на някоя физическа величина; думата най-често се употребява в едно по-тясно значение — в съвременната 
физика квант означава нещо неделимо, нещо безкрайно малко и най-често елементарна единица.  
DCLXXX Микроскопичен (гр. μικρός — малък, σκοπεῖν — гледам) — извънредно малък, дребен, ситен, незначителен, 
незабележим, нищожен, неосезаем, миниатюрен, невидим. 
DCLXXXI Макроскопичен (гр. μακρός — голям, σκοπεῖν — гледам) — видим с невъоръжено око, зрим, забележим. 



 Мрежата създава знания за себе си   

↓ 

 Мрежата усвоява създадените знания   

↓ 

 Мрежата използва създадените знания   

↓ 

Мрежата възпроизвежда себе си  

 
 От друга страна, обаче, Мрежата е среда за Цялото (Единното цяло), 
което съществува във и чрез нея, функционира със и чрез нея, реализира се 
посредством и чрез нея — Мрежата в този смисъл е само мрежа (с малко „м“). 
Тя е битие на съзнанието на Цялото; тя е тяло за духа на Цялото; тя е 
външност за вътрешността на Цялото; тя е съществуване за 
предназначението на Цялото. 
 И Цялото, за което и заради което мрежата е създадена, е така потопено 
във, така съединено със, така осмислено посредством мрежата, че самото то 
става Мрежата, То е Мрежата. И мрежата има смисъл само във, със и 
посредством Цялото — то е обектът за изучаването, т.е. целта на изучаването, 
докато мрежата е само средството, чрез което се изучава. Заради Цялото се 
създава познавателният инструментариум, т.е. Цялото е целта на създаването 
на познавателния инструментариум, докато мрежата е само средството за 
създаване на този инструментариум.  
 Поради това мрежата може и трябва да бъде изучавана само по 
отношение на Цялото, което съществува във и чрез нея, функционира със и 
чрез нея, реализира се посредством и чрез нея. Мрежата създава по 
отношение на Цялото познавателен инструментариум и при изучаването на 
Цялото се съвършенства този познавателен инструментариум.  
 Мрежата като мрежа (с малко „м“) е само необходима за Цялото — 
Цялото  е научният обект и за него се създава познавателен инструментариум, 
т.е. Цялото е едновременно и обект на изучаване, и инструментариум за 
изучаването си. Мрежата е само средство за изучаването на Цялото. Мрежата, 
възпроизвеждайки Цялото, създава знания за него и Цялото, усвоявайки тези 
знания ги предава на мрежата, така, че тя да го възпроизведе. Така се 
поддържа жизнено-познавателния цикъл на системата „Цяло—мрежа“:  
 

мрежата възпроизвежда Цялото  

↓ 

 мрежата създаване знания за Цялото  

↓ 

 Цялото усвоява създадените знания  

↓ 

 Цялото предава усвоените знания на мрежата  

↓ 

мрежата възпроизвежда Цялото  

 
 Разгледах подробно тези функционално-познавателни отношения Мрежа 
— Единно цяло, т.е. на Мрежата с Цялото, което съществува във и чрез нея, 
функционира със и чрез нея, реализира се посредством и чрез нея, защото е 



изключително важно, включително и за целите на по-нататъшния анализ, 
осъзнаването на Мрежата като Среда.  
 Мрежата не е само среда, Мрежата, както вече се убедихме и ще 
продължим да се убеждаваме, надявам се,  е много повече от среда, но именно 
мисленето и разбирането за Мрежата като среда, позволява да се намери 
ключът към дешифрирането на понятието „Мрежа“. Дори да е донякъде 
пресилено или твърде емоционално, но все пак, ще си позволя да приведа 
следната аналогия: Така както един индивид може да има много роли, много 
ипостаси, много маски и много същности, но дали и доколко той е човек се 
разбира от нещо много просто и видимо с невъоръжено око — от човещината, 
която проявява по отношение на другите хора, така и Мрежата може да има и 
тя има различни характеристики, различни видимости, различни проявления и 
различни функции, но как тя съществува и се осъществява в битието и 
съзнанието си на мрежа се разбира най-добре от това как тя изпълнява своето 
предназначение и целите на своето развитие именно в качеството си (а защо 
не — и в количеството си) на среда. Ние ще видим, че именно като среда 
Мрежата има свои уникални свойства и идентификационни маркери, свои 
афектиDCLXXXII и ефекти, свои стандарти на поведение, дори свой закон на 
разпространение. Ето защо можем да си позволим още една стимулираща 
мисленето и освежаваща възприятията аналогия и то ще я използваме именно 
в качеството й на  илюстрация на Мрежата като среда — ще сравним Мрежата 
с мисловния, притежаващ разум океан на планетата Соларис от блестящия и 
непостижимо мъдър научно-фантастичен роман на Станислав ЛемDCLXXXIII.  
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Океанът на планетата Соларис обладава разум, той може да създава на повърхността 
си различни структури (вж. на Илюстрация 4.3. картини на две подобни структури — 
„Симетриада“ и „Асиметриада“) с използване на много сложен апарат. Той се опитва да 
установи контакт с посетителите (т.е. с екипажа, космонавтите, учените) от Земята, но те не 
могат да отговорят на висшата му философска сложност. Океанът може да сътворява „хора“, 
напълно материални, от плът и дух, с памет и чувства, с реални сетива. Тези „хора“ чувстват 
болка, но нараняванията им бързо се възстановяват; съставени са от точни модели на 
човешките тъкани (неотделими от създалата ги протоплазмаDCLXXXIV на Океана); информацията 
за тях Океанът извлича от съзнанието и подсъзнанието на изследователите, участващи в 
експедицията на Соларис. Ето защо това са пълни копия на наистина живели или родени от 
фантазията първообрази. Тези „хора“ са като реално съществуващи и са свързани с най-
дълбоки интимни преживявания, психологически тайни и дори недостойни постъпки, желания и 
мисли на онези, от чиито вътрешен свят те са извлечени. Те не могат да се самоубиватт или 
да бъдат убити и макар и да „умират“, след известно време „възкръсват“ в предишния си вид. 
Нещо повече, въпреки че са създадени като копия на своите оригинали, при общуването с 
човека те започват да получават нови черти, да се очовечават и да стават все по-
самостоятелни.357 Участниците в експедицията изучават Океана, но и той ги изучава тях, като 
прави това без да осъзнава, че може да навреди на изучаваните от него — такава е разликата 
в „мисловните програми“, закодирани в Океана и в човека, че между тях на практика няма 
нищо общо. 
 Следва кратък откъс от романа, посветен на симетриадите: 
 „Симетриадите се появяват внезапно. Тяхното образуване представлява особен вид ерупция. 

 
DCLXXXII Афект (лат. affectus — душевно вълнение, страст) — настроение (както във външното изражение, така и във 
вътрешното възприятие, степен на изразяване на емоциите; емоционален процес, характеризиращ се с 
кратковременност, интензивност и изразени физиологически прояви; кратковременно емоционално състояние, 
обикновено породено от травмиращи преживявания. 
DCLXXXIII Станислав Лем (Stanisław Lem, 1921—2006) — забележителен полски писател, философ и фантаст. Романът 
„Соларис“ (Solaris, 1961) описва взаимоотношенията на хората от бъдещето с разумния океан на планетата Соларис. 
DCLXXXIV Протоплазма (др. гр. πρῶτος — първи и πλάσμα — формирам, вая, извайвам) — основна съставка на 
растителните и животинските клетки, която съдържа хранителни вещества, соли и вода. 
 



Около един час преди това океанът внезапно започва силно да блести, като че няколко десетки 
квадратни километри от неговата повърхност са покрити със стъкло. При това нито гъстотата му, нито 
ритъмът на вълнението му се изменят […] След около един час стъкловидната покривка изхвръква 
нагоре във вид на чудовищен мехур, в който се отразяват небосклонът, слънцето, облаците, хоризонтът, 
като се преливат и пречупват. Светкавичната игра на цветовете, предизвикана отчасти от сгъването, 
отчасти от пречупването на светлината — няма равна на себе си. 
 Особено резки светлинни ефекти дават симетриадите, които възникват през синия ден, а също и 
пред залез слънце. Тогава човек остава с впечатление, че планетата ражда друга, която всеки миг 
удвоява обема си. Тоя глобус, който сякаш гори от блясъците, току-що изтръгнат от дълбочините, се 
разцепва при върха на вертикални сектори. Но това не е разпадане. Тоя стадий, наречен несъвсем 
сполучливо „фаза на цветната чашка“, трае секунди. Устремените към небето дъги на тия ципести 
сводове се извиват назад, закачват се в невидимата вътрешност и светкавично започват да формират 
нещо като мощно тяло, във вътрешността на което протичат стотици процеси едновременно. 
 След известно време симетриадата започва вече да проявява най-необикновената си особеност 
— изменя или направо спира действието на известни физически закони. Предварително трябва да се 
каже, че никога няма две еднакви симетриади и геометрията на всяка от тях е нещо като ново 
„изобретение“ на живия океан. После симетриадата създава в себе си това, което често се нарича 
„моментални машини“, въпреки че тези конструкции съвсем не приличат на машините, създадени от 
хората; тук въпросът е само за относително тясна и поради това сякаш „механична“ целесъобразност на 
дейността. 
 Когато бликащите от бездната гейзери се втвърдят или се издуят в дебелостенни галерии и 
коридори, които водят по всички направления, а „ципите“ образуват система от пресичащи се плоскости, 
висулки и сводове, симетриадата оправдава названието си с това, че на всяко образуване на 
криволичещи коридори, продължения и наклонени плоскости в района на единия ѝ полюс съответства до 
най-дребните подробности система на противоположния полюс. 
 След около двадесет—тридесет минути гигантът започва бавно да се потапя в океана, като 
понякога се наклонява по вертикалната си ос на осем до дванадесет градуса. 
 Има по-големи и по-малки симетриади, но дори джуджетата след потапянето се възвишават на 
цели осемстотин метра над нивото на океана и се виждат от двадесетина мили разстояние. Най-
безопасно човек може да навлезе вътре, веднага след като равновесието се възстанови, когато цялата 
система престане да се потапя в живия океан, като едновременно се връща във вертикалното си 
положение. Най-подходящо място за изучаване се явява районът току под върха на симетриадата. 
Сравнително гладката „шапка“ на полюса се обкръжава там от пространство, надупчено като решето от 
отверстията на вътрешни камери и тунели. Като цяло, тази формация се явява развитие в три измерения 
на някакво уравнение от висш порядък“358. 

 

а)   б)  в)  
 

Илюстрация 4.3. Картини на художника Доминик СиньореDCLXXXV към романа „Соларис“: а) Океанът на 
Соларис; б) Симетриада; в) Асиметриада. 

 
 Мрежата е разнолика и многолика – с подвижна, променлива, 
неустановена и размита структура; тя е разностранна  и многостранна (както и 
много странна) — с неспокойна, нееднозначна и разгръщаща се динамика. 
Мрежата е едновременно разливаща се и развиваща се във времето и като че 
ли извън времето. Всъщност, Мрежата изобщо не е проста и лесно определима 
научна категория, тя не е елементарен и лек за усвояване практически 
инструмент. Мрежата — точно както обектите в теорията на суперструните 
може да бъде с повече от „нормалните“ четири измерения — трите 
пространствени измерения и четвъртото времево измерение. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 В своята елегантна книга „Елегантната вселена“ американският физик Брайън 

 
DCLXXXV Доминик Синьоре (Dominique Signoret, 1964) — френски художник. 
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ГрийнDCLXXXVI пояснява по-голямата размерност при суперструнитеDCLXXXVII по следния начин: 
 „Предположението, че нашата вселена може да има повече от три пространствени 
измерения, може да изглежда нелепо, налудничаво или мистично. В действителност то е 
конкретно и съвсем справедливо. За да разберем това, най-лесно е временно да оставим 
цялата вселена и да разгледаме някой по-познат обект, примерно дълъг и тънък градински 
маркуч.  
 Представете си, че дълъг няколкостотин метра градински маркуч е провесен над един 
каньон и вие го гледате, да речем, от 500 метра… От това разстояние лесно ще възприемете 
дългото, „развито“ хоризонтално протежение на маркуча, но освен ако нямате свръхестествено 
зрение, ще ви е трудно да различите дебелината на маркуча. От вашето отдалечено място 
бихте си помислили, че ако една мравка е принудена да живее върху маркуча, тя ще има едно 
измерение, в което да върви — измерението ляво—дясно по протежение на дължината на 
маркуча. Ако някой ви попита къде се намира мравката в даден момент, вие ще дадете само 
едно число — разстоянието на мравката от левия (или десния) край на маркуча. Крайният 
извод е, че от 500 м разстояние дългият градински маркуч изглежда като едномерен обект. 
 В действителност ние знаем, че градинският маркуч притежава дебелина [… и] 
малката мравка, която живее на повърхността на маркуча, всъщност може да върви в две 
независими посоки: в измерението ляво—дясно по дължината на маркуча и в измерението 
„обратно—по посока на часовниковата стрелка“ по кръглата част на маркуча. Сега разбирате, 
че за да определите къде се намира мравката във всеки един момент, всъщност трябва да 
дадете две числа — къде се намира тя по дължината на маркуча и къде се намира тя по 
неговата обиколка. Това е отражение на факта, че повърхността на градинския маркуч е 
двумерна. 
 Този пример подчертава едно важно и тънко свойство на пространствените измерения 
— те са два вида. Те могат да бъдат големи, с протежение и поради това директно видими, 
или могат да бъдат малки, навити и много по-трудни за откриване. Разбира се, в този пример 
не трябваше да полагате особени усилия, за да разкриете „навитото" измерение, обикалящо 
дебелината на маркуча. Просто ви беше необходим един бинокъл. Но ако маркучът беше 
извънредно тънък — например колкото косъм или капиляр, — откриването на неговото навито 
измерение щеше да бъде по-трудно… 
 Кръговото измерение е едно ново измерение, което съществува във всяка точка на 
познатите измерения, също както всяко от измеренията нагоре—надолу, наляво—надясно и 
напред—назад съществува във всяка точка. То представлява нова и независима посока, в 
която би могла да се движи мравката, ако е достатъчно малка. За да определим 
пространственото положение на тази микроскопична мравка, трябва да кажем къде се намира 
в трите познати удължени измерения (представени от мрежата) и също mака къде е в 
кръговото измерение. Необходими са ни чеmuрu единици информация за пространството; ако 
добавим времето, ще ни трябват общо пет единици информация за пространство-времето - 
една повече от обичайното“359. 
 Нека да се върнем сега към мрежовостта и мрежата. Във всеки неин възел се пресичат 
поне две нишки (свръзки, ребра, канали, линии). Гледан „отдалеч“, възелът като пресечна 
точка на микроскопични нишки е точка, съвсем както по-горе градинският маркуч е линия. И 
ние бихме си помислили, че за мравката, попаднала в тази точка, в този възел, ако той е 
пресечна точка на две нишки, има само две възможности — да тръгне напред или назад по 
всяка от двете нишки. Но вглеждайки се „отблизо“, възелът всъщност не е точка! Той е нещо 
по-сложно, той има обем! Да си представим пресичането на два (или три) градински маркуча — 
вж. Илюстрация 4.4. Очевидно пресечната фигура (възелът на мрежата) може да бъде 
сложна, най-важното — тя е обемна, пространствена и тогава за попаднала върху нея 
микроскопична мравка ще има повече възможни посоки на движение, а именно посоките по 
тази фигура. А понеже ние ще изучаваме различни социални мрежи, при тях дори самият 
възел може да е като „живо същество“ — с идентичност, характер, предпочитания и антипатии, 
т.е. той също може да взаимодейства с хипотетичната мравка и да й въздейства… 

 

 
DCLXXXVI Брайън Грийн (Brian Greene, 1963) — американски физик-теоретик. 
DCLXXXVII Теория на суперструните (Суперструнна теория, Superstring theory) — теория, която прави опит да обедини 
всички частици и фундаментални сили в природата в една теория, моделираща ги като трептенията на микроскопични 
суперсиметрични струни. Суперструнната теория е съкращение от „суперсиметрична струнна теория". Суперструна 
(суперсиметрична струна) е един от основните обекти на Теорията на суперструните. Опростено казано, по тази теория 
най-малките „частици“ са струни, които когато трептят по различен начин, се виждат като известните ни микрочастици. 
Към теорията на суперструните ще се върнем още веднъж малко по-късно. 



а)       б)   

 
 Илюстрация 4.4. Пресичане на цилиндри (когато са миниатюрни, те са аналог на нишките, на влакната в 
мрежата): а) на два, б) на три цилиндъра360. 

 
 Ето това е Мрежата — винаги различна, никога една и съща. Тя е 
случването на нещата, но тя е и нещото, което се случва. Мрежата е 
навсякъде, тя се намира във всичко и всичко се намира в Мрежата. Ето защо 
няма да е преувеличение ако за Мрежата кажем почти същото, каквото 
великият Васил Левски казва за Времето: „Мрежата е в нас и ние сме в 
Мрежата; тя нас обгръща и ние нея обгръщаме“DCLXXXVIII. 
 
 Мрежата КАТО Метафора 
 Мрежата е толкова ефективна и адекватна, толкова атрактивна и желана, 
толкова добре посрещната, дори приласкана като модел и инструмент за 
изучаване на съвременните процеси в различните системи, защото тя носи в 
себе си удивителна метафоричност, в нея има такъв силен метафоризъм, тя е 
изтъкана от метафорност, тя е метафора, а може би — поне в нашата наука, 
Мрежата е Метафората. 
 В това мое изследване аз често ще прибягвам и вече многократно 
прибягвах до образен, илюстративен език, който да помогне на неизкушения в 
научните аналогии и препратки към други раздели на знанието читател, да се 
ориентира по-добре в материя, която понякога на пръв поглед е твърде 
сложна, а всъщност става дума за нещата от живота (защото разказите за 
сигурността са разкази за живота), а понякога се струва прекалено, измамно 
лесна и ясна, макар че крие много и различни интелектуални пластове и 
изисква далеч по-задълбочена подготовка. В този образен, илюстративен език 
метафорите играят изключително важна роля. От една страна, метафорите 
помагат да се разшифрова и дешифрира сложната материя, а от друга те са 
индикатор за необходимостта от повече мисловни усилия, така че да не се 
допусне плъзгане по повърхността. Именно затова са толкова прави двама 
изтъкнати учени: Робърт ШоуDCLXXXIX който казва, че „вие няма да можете да 
видите нещо докато не намерите точната метафора, която да ви позволи да го 
разберете“, и Брайън АртърDCXC, който определя науката като „занимаваща се 
със създаването на метафори“361. 
 Но най-напред и преди всичко ние трябва да се договорим какво ще се 
разбира под „метафора”. 
 Когато си задава въпроса „Що е метафора?”, Робърт НизбетDCXCI 
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 

 
DCLXXXVIII Васил Левски (1837—1873) — велик български революционер и демократ. В писмо до Панайот Хитов (1830—
1918, български хайдутин, националреволюционер, четнически войвода) от 10 май 1971 г. Левски пише: „Времето е в 
нас а ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“. 
DCLXXXIX Робърт Шоу (Robert Shaw, 1946) — американски физик, специалист в теорията на хаоса. 
DCXC Брайън Артър (William [W.] Brian Arthur, 1946) — американски икономист, специалист в теорията на комплексността 
(complexity theory). 
DCXCI Робърт Низбет (Robert Nisbet,  1913—1996) — американски социолог. 



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”362. 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”363.  
 За Ян Стюарт и Джек КоенDCXCII, метафората е „лъжа за децата, която 
обаче позволява да се постигне напредък в разбирането на същността на 
разглежданото явление“364. А според Рачия АрзуманянDCXCIII „всички проекции, 
получени с прилагането на математически инструментариум са метафорични 
по своята природа“365.  
 Ненапразно създателят на термина „метафора“, великият Аристотел, 
твърди: „Да станеш майстор на метафората е най-великото достижение на 
човека […]. Метафората е едновременно дар на гения и майсторство на 
геометъра, превъзходно владеещ науката на пропорциите“366. И както пише 
съвременният философ Ричард БойдDCXCIV: „употребата на метафора е един от 
многото похвати, с които научната общност разполага, за да адаптира езика 
към каузалнатаDCXCV структура на света"367. Ето защо, още един философ, Макс 
БлекDCXCVI допълва, че метафората „дава възможност да се види едно 
принципно концептуално поле […] през призмата на друго спомагателно 
концептуално поле“368. А най-образен и точен вероятно за пореден път е геният 
на Фридрих НицшеDCXCVII: „Стремежът на човека към формирането на метафори 
е фундаментален човешки стремеж, който не може нито за миг да бъде 
отстранен от мисленето, защото това означава да бъде отстранен самият 
човек“369. 
 Нашият език (не само и даже не толкова в науката) е изпълнен, а може 
би дори препълнен с метафори. Ние непрекъснато конструираме различни 
обяснения на действителността, пресъздаваме емоционални състояния, 
обясняваме нашите отношения към процесите и хората чрез метафори. Така е, 
когато казваме, че се носим на крилете на щастието, или когато сърцето ни 
подскача от радост, когато сме в бездната на отчаянието. Метафори са 
мостовете, който градим към другите хора, полите на планината, 
въоръжаването до зъби, дъното на душата, опънатите като струни нерви, 
камъкът вместо сърце… Чрез метафори ние често превеждаме едни свои 

 
DCXCII Ян Стюарт (Ian Stewart, 1945) — британски професор по математика и Джек Коен (Jack Cohen,1933) — британски 
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DCXCVII Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844—1900) — забележителен германски философ. 



мисли, състояния, намерения и цели, които сме формулирали вътре в нас чрез 
свой си, личен и индивидуален език, на езика на другия човек, за да може той 
да разбере истинския смисъл на това, което му казваме. Метафорите са също 
така една изкушаваща възможност да се създаде нова реалност или поне да се 
внуши ново мислене за реалността. Те могат да играят ролята на нещо като 
обменна валута, по-скоро като две валути, които двама души обменят, така че 
да могат да оперират ефективно, всеки — в познавателните пространства и 
емоционалните състояния един на друг. С други думи — метафорите имат 
двойна функция: те са метафори за реалността, но те са метафори и за самите 
себе си. Тяхната втора функция е много по-сложна, към нея се прибягва много 
по-рядко — това са метафорите за самите метафори, мета-метафорите, които 
описват на мета-език реалността и всъщност я пресъздават като мета-
реалност.  
 Мрежата като всяка метафора едновременно опростява и усложнява 
понятието (проблемното поле), което пресъздава, но и двата пъти прави това 
по позитивен и конструктивен начин. Опростяването е резултат от това, че 
понятието (проблемното поле) се сравнява със и се свежда до нещо познато, 
известно, вече осмисляно и дори осмислено. А усложняването напомня, че 
макар и да става дума на пръв поглед за нещо привично, стандартно, 
конкретно, всъщност то крие много и различни, интересни и удивителни черти, 
признаци, свойства, анализирани вече в сходни проблемни полета, мост към 
които е метафората (да напомним, тя произлиза от древногръцката дума 
„пренос“, днес по-често замествана и изпълнена с повече и по-различен научен 
смисъл дума „трансфер“).  
 Много рядко може да се намери толкова подходяща и полезна за 
използване метафора като „Мрежа“ при изследването на съвременните 
непрекъснато хоризонтализиращи се, сплескващи структурата, бързо 
развиващи се, лесно разпълзяващи се, креативни структури, които при тази си 
висока динамика продължават да бъдат също така автономни и поддържащи 
границите си (за това — по-долу). Метафората „Мрежа“ не само представлява 
ключ към схващането на тези структури, като шифър, който позволява да се 
навлезе в тяхното „лично [концептуално, същностно] пространство“, но и 
моментално отключва в съзнанието работещи, генериращи идеи, модели и 
инструменти за тяхното изучаване. Тази метафора вдъхва увереност в 
познавателните ни сили, тя снема или поне минимизира неопределеността, 
генерира сигурност в нашите действия. А това я прави уникална и безценна. 
 
 Социалният деец (àктор, агент) има много роли, проявления, ипостаси в 
голямата Мрежа, наречена Живот. Той действа в различни социални полета, в 
които изплита връзки, установява контакти, обменя цели, ценности, блага, 
знаци, символи. Той е непрекъснато в Мрежата, но постоянно е в някоя мрежа 
— локална, специфична, характерна, битийна. Социалният деец разполага 
себе си в различни социални множества, т.е. полета от обвързаности, 
присъствия, интеракцииDCXCVIII и комуникации — от субектния хабитатDCXCIX до 
субектния ареалDCC. 

 
DCXCVIII Интеракция (лат. inter — между и actio — дейност, англ. interaction — взаимодействие) - термин, използван в 
социалната психология и културологията; означава взаимодействие, взаимно влияние между хората, въздействие на 
хората или групите едни на други като непрекъснат диалог и-или обмен; непосредствена междуличностна комуникация 
(обмен на символи), като важна особеност на която се признава способността на човека да приема ролята на другия, 
да си представя (да усеща) как го възприема партньорът по общуване или групата, във, със или чрез която той 
осъществява социалните си функции (http://www.psychologos.ru/articles/view/interakciya).  

http://www.psychologos.ru/articles/view/interakciya


 Субектният хабитат е сечението на всички социални полета, в които 
действа един социален деец. В понятието на мрежите и Мрежата, на 
мрежовостта, субектният хабитат е най-малкият мрежови сегмент, който по 
някакъв начин присъства във всички мрежи, в които реализира себе си 
социалният деец.  
 Субектният ареал е обединението на всички социални полета, в които 
действа един социален деец. В понятието на мрежите и Мрежата, на 
мрежовостта, социалният ареал е най-големият мрежови сегмент, в който по 
някакъв начин присъстват всички мрежи, в които реализира себе си социалният 
деец. 
 В субектния хабитат обвързаността е много силна, това са т.нар. от Марк 
ГрановетърDCCI силни връзки (strong ties)370. Съответно с отдалечаването от 
субектния хабитат в субектния ареал, обвързаността отслабва, връзките стават 
слаби (weak ties), което не значи винаги с по-малко значение, както по-късно 
ще видим, доказва Марк Грановетър. Колкото по-малък е субектният хабитат, 
толкова социално по-пасивно (асоциално) е поведението на социалния деец 
и/или по-силно той отстоява собствената си социална идентичност. И напротив, 
колкото по-голям е субектният ареал, толкова социално по-активно е 
поведението на социалния деец и/или по-слабо той отстоява собствената си 
социална идентичност (тя става все по-размита). 

* * * 
 Фритьоф  Капра пише в знаменитата си книга „Мрежата [паяжината] на 
живота“ („The Web of Life“), че базовият патерн на живота е мрежовият 
патерн371. Според Бернърд ПатънDCCII: „Във втората половина на [миналото] 
столетие концепцията за мрежата бе определяща в развитието на научното 
разбиране … за самата природа на живота.“372 Ан-Мари СлоутърDCCIII лансира 
през 1997 г. хипотезата за мрежовата трансформация на структурата на 
международните отношения.373 Аркадий КиреевDCCIV въобще говори не просто 
за нашата мрежова реалност, а за мрежовата ни цивилизация374. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Един въпрос от изключителна сложност за простосмъртните хора е измъчвал дълги 
десетилетия плеяда велики физици. Ето какво пише за него Брайън Грийн в споменатата вече 
научно-популярна (но повече научна, отколкото популярна) книга „Елегантната вселена“ — 
след като нашата Веселена би трябвало да се описва от едни и същи, общи физически закони, 
тогава защо не могат да бъдат обединени с общи закони квантовата механика, т.е. науката за 
микро-света,„която осигурява теоретична рамка за разбиране на вселената в най-малки 
мащаби — молекули, атоми и все по-надолу, до субатомни частици като електрони и кварки“ и 
общата теория на относителността, т.е. науката за мега-светаDCCV, „която дава теоретична 

 
DCXCIX Хабитат (лат. habitabilis — годен за живот, обитаем, населен) — естествена среда за живот, среда на обитаване; 
територия, населявана от живо същество или друг тип организъм. 
DCC Ареал (лат. area — област, площад, пространство) — територията, населявана от представителите на определен 
организъм или съвкупност (вид, род, семейство и т.н.) от организми; характеризира се със сходни условия на живот. 
DCCI Марк Грановетър (Mark Granovetter, 1943) — американски социолог. 
DCCII Бернърд Патън (Bernard Patten) — американски учен, еколог. 
DCCIII Ан-Мари Слоутър (Anne-Marie Slaughter, 1958) — американски учен в областта на международните отношения. 
DCCIV Аркадий Киреев (1949) — украински културолог. 
DCCV Трите структурни равнища на света за физиците са следните: Микросвят — молекули, атоми, елементарни 
частици — това е светът на най-малките, непросредствено не наблюдаеми микрообекти, размерите на които са от 10-8 
до 10-16 см, а времето на живот — от безкрайност до 10-24 сек. Макросвят — светът на устойчивите форми и 
съизмеримите с човека величини, организми и микроорганизми — това е всъщност нашият свят, в който ние живеем, 
виждаме и наблюдаваме, организираме и променяме, в него пространствените величини се измерват в милиметри, 
сантиметри и километри, а времето — в секунди, минути, часове, години. Мегасвят — това са планетите, звездните 
комплекси, галактики, мегагалактики — светът на огромните космически мащали и скорости, разстоянията в който се 
измерват със светлинни години, а времето на съществуване — с милиони и милиарди години. (вж. напр. http://www.n-i-
r.ru/mikro__makro___i_megamiry.html). Галактика (др. гр. Γαλαξίας — Млечен път, γάλα, γάλακτος — мляко) — свързана 
система от звезди, междузвезден газ, прах, плазма и невидима тъмна материя (недостъпна за наблюдение със 

http://www.n-i-r.ru/mikro__makro___i_megamiry.html
http://www.n-i-r.ru/mikro__makro___i_megamiry.html


рамка за разбиране на вселената в най-големи мащаби: звезди, галактики, галактични купове и 
тъй нататък, чак до необятния простор на самата вселена“? Въпреки че с уникални 
експерименти са потвърдени и то с „невъобразима точност практически всички предвиждания, 
направени от всяка от тези теории“, законите (уравненията), чрез които се описват тези две 
науки са различни и то до такава степен, че двете науки „не могат да бъдат верни 
едновременно [и] са взаимно несъвместими“375! 
 Именно споменатата по-горе качествено нова теория — теорията на суперструните — 
съчетава квантовата механика и общата теория на относителността и е „главният 
кандидат за [тяхната] обединителна теория“376. Съгласно тази теория най-малките неделими 
частици, от които е съставено веществото (вече посочихме това) не са електрони, кварки и 
други експериментално открити частици, „които могат да се представят като неделими, 
непритежаващи размер и вътрешна структура точки“ и които се съчетават помежду си по 
различен начин, за да образуват протони, неутрони, атоми и молекули, от които е изградена 
материята. Според теорията на суперструните всяка смятана за най-малка и неделима 
частица се състои от „миниатюрна нишка енергия, около сто милиарда милиарда пътиDCCVI по-
малка от атомно ядро […] във формата на малка струна. И както струната на цигулка може да 
трепти по различни начини, всеки от които произвежда различен музикален тон, така нишките 
в теорията на суперструните също могат да трептят по различни начини… Една малка струна, 
която трепти по един начин, притежава масата и електрическия заряд на електрон; според 
теорията такава трептяща струна е онова, което традиционно наричаме електрон. Миниатюрна 
струна, трептяща по друг начин, има подходящите свойства, за да бъде идентифицирана като 
кварк, неутрино или какъвто и да е друг вид частица. В теорията на супер струните всички 
видове частици са обединени, тъй като всеки вид се поражда от различен начин на трептене 
на един и същ основен обект“377. С други думи, ние сме изградени от миниатюрни нишки 
енергия, суперструнки и микрочастиците са образи, материализации не техните различни 
трептения! Следователно, съгласно тази теория, съществува „всеобхватна структура, подобна 
на мрежа, която свързва всичко във вселената на микроскопично, неосезаемо за нас ниво [и] 
че точно тези безкрайно малки субатомни връзки обединяват енергията и материята и изграж-
дат структурата на цялото378”. 
 Да се мисли за света като мрежа, да се мисли мрежово, т.е. да развиваме мрежовото 
мислене, означава днес да се мисли системно. Нещо повече, освен мислене за мрежите, 
самото мрежово мислене е … мрежово. През 70-те години на миналия век Джефри ЧуDCCVII 
формулира своята представа за научното знание като мрежа от понятия и модели, в която 
нито една част не е по-фундаментална от другата — т.нар. бутстрап теория (bootstrap 
theory)DCCVIII. Според тази мрежова философия природата трябва да се възприема и изучава 
изключително на базата на вътрешната си свързаност и не може да бъде сведена до 
фундаментални същности, от типа на фундаментални „тухлички“ на материята, не 
съществуват нито фундаментални константи, нито фундаментални закони и уравнения. 
Материалната вселена се разглежда като динамична мрежа от взаимосвързани неща и 
събития, които съществуват благодарение на взаимните си отношения и връзки. Нито едно 
свойство на всяка една част от тази мрежа не е фундаментално, всички те произтичат от 
свойствата на другите части и общата им съгласуваност като отношения и взаимодействия 
определя структурата на цялата мрежа379. 

 
 Когато изучаваме една система (обект — предмет или явление), ние 
подлагаме на анализ както елементите, от които тя е изградена и които са 
обединени в структура — това е в основни линии съдържанието на система и 
то е свързано в голяма степен с количественото измерение на системата; 
така и организацията — това е в общи линии формата на системата (вече 
дискутирахме подробно тази тема и връзките форма—съдържание, структура—

 
съвременните методи, защото нито излъчва, нито отразява достатъчно електромагнитни вълни и е с неизвестен 
състав). Всички обекти в състава на галактиката участват в движението около общия център на масата. Типичните 
галактики съдържат от един милион до хиляда милиарда звезди. Светлинна година — единица за дължина, 
представляваща разстоянието, което светлината изминава за една година във вакуум (лат. vacuum, мн.ч. vacua празно 
пространство — отсъствие на вещество в определен обем от пространството). Използва се в астрономията за 
измерване на разстояния от порядъка на тези между звездите и галактиките. Една светлинна година е еквивалентна на 
9.46053x1012 км. За сравнение, светлината изминава разстоянието от Слънцето до Земята за 8 мин и 20 сек. 
DCCVI Да, не е грешка — сто милиарда милиарда пъти! 
DCCVII Джефри Чу (Geoffrey Chew, 1924) — американски теоретичен физик. 
DCCVIII Bootstrap (англ.) — ухо (например иглено), примка, бримка, начално зареждане (на програма). 



организация), т.е. патернът на тази система, който е свързан в голяма степен 
с качественото измерение на системата. Елементите на системата могат да 
бъдат измерени, изчислени, претеглени, докато патернът не може — той 
трябва да бъде изобразен, нарисуван, начертан — като модел, като 
конфигурация, като взаимни връзки и канали за комуникация. Елементите по 
принцип могат да съществуват и самостоятелно, най-малкото системата може 
да бъде разделена на части, докато патернът съществува само като патерн — 
разпадне ли се, системата губи системните си свойства и престава да 
съществува като система. Ето защо изучаването на системите означава преди 
всичко изучаване на техните патерни.  
 Ако обаче всяка система имаше уникален патерн, то тя тогава би 
трябвало да бъде изучавана отделно и без връзка с другите системи, не би 
могло да се трансферират знания, получени при анализа на една система към 
анализа на друга система. Затова Фритьоф  Капра, заедно с редица други 
учени задава въпросът: „А дали съществува общ патерн, който може да бъде 
открит във всички живи системи?“. И както вече знаем, неговият отговор е, че 
такъв общ патерн съществува, това е мрежовият патерн, базовият патерн на 
живота: живите системи — независимо дали са организми, части от организми, 
общества от организми, суперорганизми (единен организъм, съставен от 
различни организми) — техните съставни елементи (компоненти) са обединени 
на мрежов принцип. Сред главните характеристики на този мрежов принцип на 
устройство на живите системи (мрежовият патерн) са: Сложносттта, 
Нелинейността, ФракталносттаDCCIX и Обратната връзка.380 
 Сложността е характеристика (свойство) на системата, определящо 
количеството на изграждащите системата елементи, части и подсистеми, 
характера на тяхното взаимодействие, а също така способността на системата 
да придобива нови свойства, които не са присъщи на отделните ѝ структурни 
съставляващи и не се проявяват на системните поднива, а само в системата 
като цяло381. Колкото повече елементи, части и подсистеми изграждат 
системата, колкото по-многообразно, интензивно и непредсказуемо е тяхното 
взаимодействие и колкото повече нови свойства придобива системата, които не 
са присъщи на нейните съставляващи и не се проявяват на нейните поднива, 
толкова по-сложна е системата, толкова по-трудна е за изучаване и толкова по-
малко възможно става да се прогнозира нейното развитие и поведение във 
времето и пространството. 
 Нелинейността е характеристика (свойство) на системата, която 
означава, че в нея свойствата й се менят под въздействието на протичащите 
потоци и обмени с външната среда на енергия, информация и вещество, но 
така, че не е в сила суперпозицията им, т.е. сумирането (2 + 2 не е 
задължително 4), а значи няма правопропорционална зависимост между 
причината и следствието, между сбора и резултата от взаимодействието на 
елементите, между външното въздействие и отговора на системата на него. С 
други думи, в определени ситуации с равни или сходни начални и гранични 
условия, приблизително еднакви или подобни характеристики на външната 
среда, системата може да има различни реакции, различни поведения, с други 
думи тя може да направи различни избори. Такива ситуации на повишена 
неустойчивост и/или силна неравновесност и поради това на възможни 
различни избори се наричат точки на бифуркация. В точка на бифуркация е 

 
DCCIX Фрактал (лат. fractus — раздробен, счупен, разбит) — математически обект, притежаващ свойството самоподобие, 
себеподобие, т.е. всяка част е подообна на множеството като цяло. 



възможно или старата структура на системата да се разруши, т.е. „от хаоса да 
се роди безпорядък” (disorder out of haos), или да възникне нова устойчива 
структура т.е. „от хаоса да се роди ред” (order out of haos)382, а каква ще бъде 
тази нова структура, зависи от взаимодействието и влиянието на много 
случайни фактори. Ето защо нелинейността отразява идеята за 
многовариатност на поведението на системите, обществата и света, за 
алтернативност на техните пътища на развитие или еволюция383, за 
възможност за избор дори в най-драматични ситуации, когато изглежда, че 
няма избор. Нелинейността е антиинтуитивна, тя на пръв (а и на втори) поглед 
противоречи на нормалната логика и на здравия разум, но с нея са свързани 
удивителни и неочаквани феномени, тя радикално променя мисленето и 
представите ни. По-рано нелинейността се смяташе и беше разглеждана като 
частен, краен случай, като липса на логика, дори като антилогика. Сега все 
повече нелинейността излиза на преден план, оказва се водеща 
характеристика за системите, а линейността е нейно рядко, условно, първо 
приближение, линейността е по-скоро изключение от правилото — точно така, 
както нелинейността е правилото, нелинейността е универсалното, 
фундаменталното и всъщност едно от главните свойства на природата и 
света384. 
 Фракталността е характеристика (свойство) на системата, отразяваща 
непрекъснато възпроизвежданата и поддържана себеподобност при развитието 
на системата във времето и пространството. Системата е фрактал(на), когато 
всяко изграждащо я структурно ниво (т.е. подсистема, включително и базисните 
системни елементи) е подобно на цялата система. Фракталността е характерна 
за редица видове и типове системи в неживата и живата материя, в т.ч. и за 
социалните.  
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Фракталът е сложна [геометрична] фигура, която има свойството самоподобие, т.е. 
съставена е от намаляващи части, всяка от които е подобна на цялата фигура. С други думи, 
фракталът е безкрайна себеподобна [геометрична] фигура, всеки фрагмент на която се 
повтаря при намаляване на мащаба. 
 Теорията на фракталите (в частност фракталната геометрия) изучава фракталите, 
техните свойства, проявления, взаимодействия и приложения към различни обекти, явления и 
системи. „Баща” на фракталите е наскоро починалият учен Беноа МанделбротDCCX, който 
въвежда понятието „фрактал” през 1975 г., макар че и преди него подобни обекти са били 
изучавани от други математици. Фракталността може да се пренесе и върху системите, в т.ч. 
социалните. Системата е фрактал(на), когато всяко изграждащо я структурно ниво (т.е. 
подсистема, включително и базисните системни елементи) е подобно на цялата система. 
 

а)    б)  
 

 
DCCX Беноа Манделброт (Benoît Mandelbrot, 1924—2010) — забележителен френски и американски математик. 



в)          г)       д)  
 

Илюстрация 4.5. Фрактални фигури: а) Фрактал на Манделброт; б) КанторовоDCCXI множество; в) Снежинка 
на КохDCCXII; г) Лист от папрат; д) Светкавица385. 

 

 Както много ефектно се изразява Александър ОлескинDCCXIII: „Мрежата е 
ажурна и се състои от клетки (ядки). Това е фрактална структура или най-
малкото се стреми към такава с нарастването на броя на клетките. Много 
фрактални обекти се отличават с взаимно проникване на вътрешното 
(принадлежащото на системата) и външното (извънсистемното). Фракталните 
обекти са холографичниDCCXIV — имат свойството „самоподобие” 
(„автомоделност”), благодарение на което малка част от структурата е като 
умалено копие на целия обект. Всеки участък от мрежата носи структурните и 
функционални характеристики на цялото”386. 
 Обратната връзка е характеристика (свойство) на системата, когато не 
само причината въздейства на породеното от нея следствие, но и следствието 
въздейства върху породилата го причината. При обратната връзка 
въздействието води до резултат, който влияе на това въздействие, а то от своя 
страна влияе на резултата, като промяната може да бъде в едната от двете 
посоки. При отрицателната (потискаща) обратна връзка следствието намалява 
(„гаси“) причината и системата се държи близко до устойчивото си, равновесно 
състояние, хомеостазата. При положителната (усилваща) обратна връзка 
следствието увеличава („разпалва“) причината и системата се разгръща, 
самовъзбужда и самостимулира, постоянно отдалечавайки се от устойчивото 
си равновесно положение. Обратната връзка понякога се нарича „пригожинова 
зависимост“DCCXV, а логиката, на която е базирана системата с обратна връзка, 
съответно „пригожинова логика“ DCCXVI. 
 

 
DCCXI Георг Кантор (Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 1845—1918) — германски математик. 
DCCXII Хелге фон Кох (Niels Fabian Helge von Koch, 1870—1924) — шведски математик. 
DCCXIII Александър Олескин (Александр Олескин, 1959) — руски биолог, изучаващ мрежовите структури. 
DCCXIV Холография (др. гр. ὅλος — пълен и γραφή — пиша) — метод за получаване на обемно изображение чрез 
осветяване на предмета с лазер и вторично осветяване на специално обработения фотонегатив с такива лъчи. 
Холографическият метод е изобретен през 1947 г. от унгарския физик Денеш Габор (Gábor Dénes, 1900—1979), който 
през 1971 г. получава Нобелова награда по физика за това свое изобретение. 
DCCXV Иля Пригожин (Илья Пригожин, Ilya Prigogine, 1917—2003) — забележителен белгийски учен физиохимик от руски 
произход. 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. Дисипация (лат. dissipatio — разсейване) — разпръскване,  разсейване на 
енергия, преход на част от енергията на процеси, характеризиращи се с ред и структурираност в енергия на процеси, в 
които преобладава безпорядък и деструктурираност и в края на краищата — в топлина. 
С Иля Пригожин са свързани мои биографично-научно-сантиментални преживявания. Някога, работейки в Харковския 
държавен университет над своята докторска (тогава кандидатска) дисертация под названието „Някои 
вискознопластически течения на намагнитващи се среди” (1982—1986), трескаво търсех разширяване на своя научен 
кръгозор, защото започнах да изпитвам дефицит от нови идеи. Тогава на помощ ми дойде … Иля Пригожин със своите 
изследвания в областта на термодинамиката на неравновесните физически системи (Пригожин, Илья. Введение в 
термодинамику необратимых процессов. М.: Издательство иностранной литературы, 1960). След близо 20 години, вече 
в науката за сигурността също трескаво търсех разширяване на своя научен кръгозор, защото започнах да изпитвам 
дефицит от нови идеи. И тогава на помощ ми дойде … отново Иля Пригожин със своите изследвания в 
социодинамиката на неравновесните социални системи (Пригожин, Илья, Изабелла Стенгерс. Порядок из хаоса. Новый 
диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986). 
DCCXVI Под „Пригожинова логика” се разбира зависимост между причината и следствието, при която те си влияят 
взаимно, като периодично, динамично и непредизвестено 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. 



 За да достигнат до същностните характеристики на Мрежовото общество 
и намерят неговото логично място като резултат от политическото, 
икономическото, социалното и културното развитие на човечеството, Джон 
Аркуила и Дейвид РонфелдDCCXVII правят хронологичен преглед (от преди 3000 
г. пр.Хр. и до след 2000 г. сл.Хр.) на основните форми на обществата. Те 
показват логиката на еволюцията на структурите на човешкия социум като 
спонтанно прогресивно негово самоорганизиране към по-голяма динамика и 
сложност, постигани чрез обединяване, смесване и комбиниране на всички 
известни форми387, като развитието и прогресът на социума са функция от 
способността му да адаптира тези форми в зависимост от изменението на 
околната политическа и икономическа среда.  
 Според Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд в исторически план светът 
преминава през четири такива основни форми (т.нар. от тях рамка „TIMN“388): 

✓ Основано на роднинските връзки кланово/племенно общество 
(Kinship-based ClanDCCXVIII/TribeDCCXIX, Т); 

✓ Основано на йерахията, на йерархическата институция общество 
(Hierarchical Institution, I); 

✓ Основано на конкурентния пазар общество (Competitive Market, M); 
✓ Основано на сложно (мулти) организираната мрежа общество (Multi-

Organized Network, N). 
 Ето кратки характеристики на тези типове общества: 

✓ Общество T — примери за характеризиращите го компоненти са 
разширеното семейство, кланът, другите форми на роднински връзки; 

✓ Общество I — примери за характеризиращите го компоненти са 
църквата, армията и като цяло държавата; 

✓ Общество M — примери за характеризиращите го компоненти са 
влизащите в пазарни отношения едри и дребни търговци, отговарящи 
на силите на търсенето и предлагането; 

✓ Общество N — примери за характеризиращите го компоненти са 
вплетените в мрежи на сътрудничество различни организации, в т.ч. 
неправителствени389. 

 В T обществото колективната идентичност се определя от общия 
прародител, на когото са наследници индивидите, в I обществото тя се 
определя (по думите на Юрген ХабермасDCCXX) от общия владетел, на когото са 
поданици индивидите390, в M обществото — от общия интерес, който 
преследват индивидите, а в N обществото — от общата мрежа, в която са 
включени индивидите. 
 

Рамка „TIMN“ T общество I общество M общество Т общество 

Форма Племенна Институционална Пазарна Мрежова 

Период на възход Неолитната епоха — 3000 г. 
пр. Хр. 

Римска империя,  
Силна роля на 
католическата църква и 
особено на папата,  
АбсолютизъмDCCXXI — от 
края на Първото 
хилядолетие до ок. XVI—

В началото на 
индустриализацията в 
Западна и Централна 
Европа — ок. XVII—XVII век. 

С настъпването на 
постиндустриализацията в 
Европа и Северна Америка 
— в края на XX век. 

 
DCCXVII Джон Аркуила (John Arquilla, 1954) и Дейвид Ронфелд (David Ronfeldt) — американски анализатори, специалисти в 
областта на международните отношения, военното дело и теорията на системите. 
DCCXVIII Clan (англ.) — клан. 
DCCXIX Tribe (англ.) — племе. 
DCCXX Юрген Хабермас (Jürgen Habermas, 1929) — германски философ и социолог. 
DCCXXI Абсолютизъм — модел на силно централизирано държавно управление, при което владетелят упражнява 
неограничена върховна власт, без ефективен контрол от страна на обществото и неговите институции; характеризира 
се със силна армия, полицейски структури и огромна бюрократизирана администрация; в Европа преобладава през 
XVI—XVII век. 



XVII век.. 

Ключова епоха Неолитна Агрокултурна Индустриална Постиндустриална 

Структура Базирана на роднинството, 
кръвната връзка и братството 

Йерархия Конкуренция ХетерархичноDCCXXII 
сътрудничество 

Цели Идентичност, принадлежност, 

оцеляване 

Власт, управление, 

териториални завоевания 
Търговия и инвестиции Социална справедливост и 

отговорност 

Източник на 

мотивацията 

Оцеляване (главно на 

семейството) 
Висшата власт Частният интерес Консенсусът/овластяването, 

увеличаването на правата 
на групата 

Ключова област Семейство/култура Държава/управление Икономика Гражданско общество 

Ключов интерес Идентичност Власт/авторитет Богатство/капитал Знание/информация 

Ключова ценност Принадлежност Ред Свобода Справедливост/равенство 

Ключов ефект Солидарност Суверенитет Конкуренция Сътрудничество 

Специфика Егалитарност, сегментираност Централизирано, силово и 
бюрократизирано 
управление, силен контрол 

Определяща роля на 
пазарните отношения —
всичко има пазарна цена, 
може да бъде стока 

Отговорностите и ролите на 
индивида (обществени, 
политически, граждански) се 
прехвърлят към мрежите, в 
които е обвързан  

Силна страна Основополагаща култура — 

родствени, етнически, езикови 
и граждански традиции 

Държавата, армията Индустриална икономика и 

търговия 

Социална активност, 

социални мрежи, 
гражданско общество 

Слабост Власт и администрация Икономическите отношения Социална несправедливост Кризи на идентичността и 
лоялността 

Ограничения Заповеднически решения Търговски контрол Социална равенство Претовареност от 
информация 

Ключов риск/ „Тъмна 

страна" 
НепотизъмDCCXXIII Корупция/злоупотреби Експлоатация Заблуди/илюзии 

Ключов продукт Споделяни като „дарове“ блага Обществени блага Частни блага Колективни блага 

Слабост Власт и администрация Икономическите отношения Социална несправедливост Кризи на идентичността и 
лоялността 

Структура АцефалнаDCCXXIV, т.е. без 

определен център, роднинска 
Йерархична/централизирана Атомизирана, на размяната 

Мрежоподобна/хетерархна/ 
възлово 
децентрализирана/плоска 

Вътрешни връзки Много силна свързаност Повече силна, отколкото 
слаба свързаност 

Повече слаба, отколкото 
силна свръзаност 

Много слаба свързаност 

Външни граници Строго определени и 
затворени 

Повече строго определени и 
затворени, отколкото 
подвижни и отворени 

Повече подвижни и 
отворени, отколкото строго 
определени и затворени 

Подвижни и отворени 

Архитектура Лабиринт Пирамида Атоми/билярдни топки „Бъкибол“ /Геодезически 
куполDCCXXV 

Пространствена 
ориентираност (как) 

Сегментираност/кръговост Вертикалност Вертикалност + 
Хоризонталност/ 
Атомизираност 

Хоризонталност/мрежовост 

Времева 

ориентираност (към) 
Цикличност (митове) Минало (традиции) Настояще (търсене) Бъдеще (нужди) 

Функциониране (чрез) Солидарност Управление/контрол Размяна/търговия Консултиране/Координация 

Биоаналог Приличаща на кожа система Скелетна система Циркулираща система СензорнаDCCXXVI  система 

Комуникация чрез ГлифиDCCXXVII, символи/ранен 
език 

Писменост, печат Телеграф, телефон, радио Дигитални средства, факс, 
интернет, електронна поща 

Философи Ибн ХалдунDCCXXVIII Томас Хобс Адам СмитDCCXXIX Пиер Теяр дьо 

 
DCCXXII Хетерархия (от гр. heteros - друг, различен и archē — власт, управление — система, организирана от 
нейерархични, неподредени на различни нива, пресичащи се, разнообразни и едновременно съществуващи структури 
на управление. Това в значителен смисъл е противоположност на йерархията и може да се разглежда като мрежа от 
елементи, в която всеки елемент има сходна хоризонтална позиция по отношение на властта и отговорностите и 
съответно — сходна роля. 
DCCXXIII Непотизъм (лат. nepos — род и nepotis — внук, племенник) — раздаване от страна на папата, за да укрепи 
властта си, на доходоносни длъжности, висши църковни звания и земи на свои близки роднини; в по-широк смисъл — 
шуробаджанащина. 
DCCXXIV Acephalous (гр. ἀκέφαλος, от α- без и κέφαλε — глава) — без глава. 
DCCXXV Вж. Пояснението. 
DCCXXVI Сензор (англ. sensor — чувствителен елемент, у нас се използва и руското датчик) — първичен преобразувател 
на физични или химични параметри в удобен за използване сигнал. Тези устройства представляват неизменна част от 
системите с автоматизирано управление. Сензори са интегрирани в множество устройства, които използваме всеки 
ден, като например електроуреди, мобилни телефони и т.н. Възможните им приложения са практически неограничени. 
Чувствителността на сензора е индикатор за големината на промяната на изходния сигнал при дадена промяна на 
входната величина. 
DCCXXVII Глиф (др. гр. γλύφω — изрязвам, гравирам) — елемент на писмена система, конкретно графическо изображение; 
изрязан или начертан (в древността) на камък или дърво символ. Срв. йероглиф (др. гр. ἱερογλύφος, ἱερός — свещен и 
γλύφή — резба, от γλύφω — издълбавам, изрязвам) — название на писмен знак в някои писмени системи; може да 
означава звук, сричка, част от дума (коренът), цяла дума и дори понятие. 



ШарденDCCXXX 

По-късни проявления Династии, Мрежи, базирани на 

старшинството, диаспори, 
мафии, етнонационалисти, 
градски банди  

Корпорации, състоящи се от 

много подразделения 

Политически демокрации, 

базирани на обратната 
връзка между обществото и 
управлението 

Нови глобални, виртуални 

кланове (?) 

 
Таблица 4.2. Сравнение на различните форми на общества според Джон Аркуила и 
Дейвид Ронфелд391,392,393. 

 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Бъки бол (англ. Bucky ball) — обемен модел на молекулата въглеводорода C60 във 
формата на изпъкнал многостен, напомнящ футболна топка (вж. Илюстрация 4.6а,б.), чието 
друго название е „Фулерен“ (англ. fullerene), в чест на Ричард Фулър (Richard Fuller, 1895—
1983) — американски архитект, дизайнер, инженер и изобретател, чиито геодезически 
конструкции са построени на този принцип.  
 Геодезически купол (англ. Geodesic dome) — сферическо архитектурно съоръжение, 
съставено от метални пръти, образуващи структура, която има много добри носещи качества 
(вж. Илюстрация 4.6в,г.). 

а)  б)  

в)  г)  
 

Илюстрация 4.6. Фулерени — а), б)394; Геодезически куполи — в), г)395. 

 

 Както пишат Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд, през вековете племенните 
общества, обществата от тип Т започват да губят историческото съревнование 
с обществата, които успяват да развият институционални (I) системи и така да 
се превърнат в T+I общества, които често се характеризират със силни държави. 
На свой ред тези общества са изместени от общества, които позволяват да се 
развият пазарните (M) отношения и стават T+I+M общества. В последните години 
мрежовата (N) форма е във възход, свързана пряко със засилването на 
гражданското общество и ние постепенно навлизаме във фазата на социалната 
еволюция, при която връх започват да взимат съответно T+I+M+N обществата. 
Четирите форми не се изключват, а се допълват една друга. Затова за да се справя 
възможно най-добре през XXI век, „обществото от информационната ера трябва да 
обхване всички четири форми те трябва да могат да функционират добре заедно, 
независимо от техните противоречия”.396 
 „TIMN“ сравнението на формите на обществата (SDCCXXXI) е, както следва: 

 
DCCXXVIII Ибн Халдун, Абу Заид Абд ер-Рахман бен Мохамед бен Халдун ел-Хадрами (Ibn Khaldūn, Abū Zayd ‘Abdu r-
Raḥmān bin Muḥammad bin Khaldūn Al-Ḥaḍrami, 1332—1406) — знаменит арабски и мюсюлмански учен и философ, 
смятан за основоположник на демографията, културната история, философията на историята и социологията, един от 
първопроходниците на съвременната икономическа наука. Работи също в областта на математиката, астрономията, 
историята, правото, теологията.  
DCCXXIX Адам Смит (Adam Smith, 1723—1790) — забележителен шотландски класически икономист, философ и 
мислител. 
DCCXXX Пиер Теяр дьо Шарден (фр. Pierre Teilhard de Chardin, 1881—1955) — знаменит френски учен антрополог, теолог 
и философ. Той е един от създателите на теорията за ноосферата. Ноосфера (гр. νόος — разум и σφαῖρα — сфера) — 
сфера на разума, на взаимодействието на природата и обществото, в пределите на която разумната човешка дейност 
се превръща в главен определящ фактор на развитието. 
DCCXXXI Society (англ.) — общество. 



✓ Моноформа: S1 = T (преобладаваща част от света се развива в малки, 
организирани но родов признак, общности); 

✓ Биформа: S2 = T + I (светът е изграден от империи и държави с 
неограничена в рамките на своите територии и владения власт); 

✓ Триформа: S3 = T + I + M (светът е изграден от индустриални 
държави). 

✓ КвадриформаDCCXXXII: S4 = T + I + M + N (светът е изграден от 
постиндустриални демокрации). 

 И така, схемата на еволюцията е: S1 → S2 → S3 → S4397,398,399,400. 
 

 Експертите по сигурността трябва да реагират на настъпващите промени 
в развитието на обществата, на моделите и средствата за управление, на 
новите предизвикателства и рискове. Това ги кара да навлизат все по-смело в 
трудните, но увлекателни, понякога спиращи дъха, изследвания на 
мрежовите структури. Но, както вече бе казано, това вече не може да стане, 
ако те остават в рамките на предишната, на добрата стара наука за 
сигурността, в чиято основа се намираше монодисциплинарният подход.  
 Както посочих в Предговора, понастоящем монодисциплинарният подход 
постепенно, но неопровержимо изживява дните си. Посланието на нашето 
сложно, нелинейно и динамично време е, че мултидисцилинарният подход е 
единственият работещ и способен да даде нови, модерни, фундаментални 
резултати в науката за сигурността. Таблица 4.3. дава за сравнение в 
синтезиран вид десетте основни характеристики на монодисциплинарния и 
мултидисциплинарния подход. 
 

Характеристики на 
подхода 

Монодисциплинарен подход Мултидисициплинарен подход 

Ориентиран към: Статиката и баланса Динамиката и развитието 

Измерим чрез: Количествени критерии Качествени критерии 

Базиран върху: „Твърдите“ (hard) аспекти на силата „Меките” (soft) аспекти на силата 

Опиращ се на: Силовите институции на държавата 
(армията, полицията, специалните служби 
и другите нейни репресивни органи) 

Институциите, обезпечаващи качеството на 
живота и човешкия потенциал 
(здравеопазване, образование, социална 
политика, демография, наука, екология) 

Следващ мислене за 
държавата като: 

Затворена система Отворена система 

Стремящ се към: Безопасност „с цената на всичко“ Сигурност,  която е ефективно гарантирана 

Фокусиран върху: Защитата и охраната Управлението на рисковете 

Определящ като 
водещ приоритет: 

Държавата Обществото и индивида 

Търсещ решенията в: Политико-военната сфера Политико-социалната сфера 

Присъщ на: Последната фаза на Модерното общество Началната фаза на Постмодерното 
общество 

  
Таблица 4.3. Съпоставка на Монодисциплинарния и Мултидисциплинарния подход в 
науката за сигурността (вж. в Предговора). 

 
DCCXXXII Моно- (mono-), би- (bi-), три- (tri-), квадри — (quadri-) — представки, съответно за един, два, три, четири обекта, 
вещи, предмети и т.н. 



  
 В науката за сигурността и особено в изучаването на мрежовите 
структури е необходимо използването не само на модели и подходи от 
обществените науки (социология, психология, културна антропология, 
политология и т.н.), но и на естествените науки (математика, физика, химия, 
биология и т.н.).  
 Тези два базисни клона на фундаменталната наука — обществените и 
естествените — доскоро се движеха по собствени писти, разработваха свои 
проблемни полета, копаеха, образно казано, в градинките си и рядко надигаха 
глави, за да видят какво правят съседите по научно призвание. Днес 
постепенно те обединяват усилията си и това води до нови пробиви в знанието, 
извършват се революции, които за нас, работещите в сферата на 
обществознанието (където е и науката за сигурността като наука за 
управление, за постигане на ефективно производство на сигурност за 
държавата, обществото и гражданите) са очевидни и понякога смайващи.  
 Това обединяване на усилията на обществените и естествените науки не 
е странно, то е логично, защото всъщност двата клона на научното познание 
изучават един и същи свят — нашия, само че едните, обществените науки, да 
наречем работещите в тях учени „социолозите“ (слагам кавички, за да 
подчертая, че това е обобщено понятие за тези учени и така да ги разгранича 
от самите социолози), правят това с повече думи (и по-скоро знаци, символи, 
метафори), а другите, естествените науки, да наречем от своя страна 
работещите в тях учени „математиците“, правят това с повече формули. Но 
светът е един и той се подчинява на общи закони. Това позволява да се 
прехвърлят знания от обществените науки към естествените и от естествените 
науки към обществените. Все повече и с все по-голяма сила, с все по-остра 
необходимост „социолозите“ трябва да стават „математици“ или поне да 
ползват техните подходи и модели; и все повече „математиците“ трябва да 
стават „социолози“ или поне да ползват техните подходи и модели. Ще видим 
ползотворността на този синтез там, където той е напреднал може би най-
много и е дал вече наистина отлични резултати, а именно в изучаването на 
мрежовите структури. 
 Само ще спомена в този контекст и за да прехвърля читателя към друга 
моя книга401, че съвременната наука за сигурността използва знания от редица 
естествени, т.е. „математически“ теории и идеи - например синергетика, теория 
на катастрофите, теория на хаоса, теория на фракталите, теория на игрите, 
теория на вероятностите, Марковски процеси, теоремите за непълнотата на 
Гьодел и, разбира се, изследванията на мрежовите структури. В тази 
монография ще поясня в една или друга степен всяка от току-що споменатите 
„математически“ теории и идеи там, където те се появяват за да бъдат 
използвани в моите разсъждения. Ето защо тук ще се спра само на 
Марковските процеси. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Марковските процеси се прилагат към различни видове системи, в т.ч. и социални. 
Система, към която се прилага Марковски процес се характеризира с това, че нейната 
последваща еволюция след даден момент от време зависи само от състоянието ѝ в този 
момент и не зависи от предисторията на процеса и от това как тя е достигнала до това си 



състояние във въпросния момент402,403. 
 При определени условия социалната система може да се окаже в такова състояние 
на повишена несигурност, турбулентностDCCXXXIII и пертурбацииDCCXXXIV, когато най-важното е да 
се гледа напред, да се търси изход от ситуацията, без да има особено значение как и защо 
системата е изпаднала в подобно състояние. В такива ситуации неразумното поведение на 
системата е да започне да изяснява причините, да хаби енергия за вътрешна конфронтация, 
да се лута между различни възможни траектории, да самовзривява отвътре структурата си. С 
по-обикновени думи може да се каже, че има уникални кризисни или критични точки, когато е 
контрапродуктивно да се губят ресурси и време за анализ на случилото се, а трябва да се 
намерят сили и енергия най-напред за излизане от кризисната или критичната точка и за 
стабилизиране на системата. Едва след това може да се премине към т.нар. поуки от 
практиката или извлечени уроци от изминалите събития (lessons learned). 
 Процесите в мрежите, мрежовите процеси нерядко са Марковски процеси — и те не 
само формално и по своята форма, а същностно и по своята същност. 

 

 Именно в изследванията на мрежовите структури математицитеDCCXXXV са 
отишли далеч напред, проявили са своята забележителна интуиция и 
удивително остър нюх към значимите проблеми и отдавна са започнали своето 
настойчиво, нетърпеливо навлизане в тази удивителна с проявленията си 
област. Те правят това с математически модели и методи, в които нивото на 
абстракция е толкова високо, че понякога се откъсва от социалната 
действителност и разглежда мрежите като неживи, схематични и изтъкани от 
лишени от индивидуалност и идентичност възли и свързващи ги ребра, т.е. 
връзки. 
 Ще се възползвам от краткото определение на Мануел КастелсDCCXXXVI: 
„Мрежата е съвкупност от взаимосвързани възли. Възелът е точка, в която една 
крива пресича самата себе си”404. Или както уточнява Юрий ЛифшицDCCXXXVII: 
Под “Мрежа” ще разбираме определен брой върхове и свързващите ги 
ребра.“405 А тогава, сякаш го допълва отново Мануел Кастелс: „Ефективността 
на дадена мрежа ще зависи от две основни качества: нейната свързаност, 
тоест структурната и способност да осигурява безшумова комуникация между 
своите компоненти; и нейната съгласуваност, тоест степента на съответствие 
между целите на мрежата и тези на съставящите я компоненти.”406 
  Мануел Кастелс посочва, че мрежата се определя чрез програмата, 
която задава нейните цели и правилата на функционирането й. Тази програма 
се състои от кодове, които включват оценка на ефективността на дейността на 
мрежата и критерии за успех или неуспех. За да се промени резултатът от 
дейността на мрежата е необходимо „инсталирането“ — осъществено от 
субекти или сили извън мрежата, — на нова програма (или на набор от 
съвместими кодове). Мрежите си сътрудничат (взаимодействат) или 
съперничат (конкурират се) една с друга. Сътрудничеството 
(взаимодействието) се базира на способността за междумрежова комуникация, 

 
DCCXXXIII Турбулентност (лат. turbulentus —  вихрен, причинен от вихрушка, буен, бърз) — явление, при което при 
увеличаване на скоростта на движението на течността или газа, започват стихийно и самопроизволно да се образуват 
различни по честота, мащаб, скорост и посока вълни; открито през 1883 г. от английския учен Осбърн 
Рейнолдс (Osborne Reynolds, 1842—1912). 
DCCXXXIV Пертурбация (рус. пертурбация, нем. Perturbation по лат. Perturbatio — смущаване, смущение, вълнение, 
тревога) — безпорядък, суматоха, размирица, разстройство в хода на нещо; внезапно смущение, рязко изменение на 
нормалния ход, предизвикващо объркване, загуба на ориентация и контрол; изменение на пътя на небесно тяло под 
влияние на други небесни тела.  
DCCXXXV С цел да не се усложнява изложението, по-нататък ще изпускам кавичките от „математиците“ и съответно 
„социолозите“, освен ако не се уточнява изрично. В общия случай това название ще важи обобщено за 
представителите на естествените науки и съответно за представителите на обществените науки, още повече, че 
водещи сред „математиците“ и сред „социолозите“ в мрежовите структури са именно математиците и социолозите. 
DCCXXXVI Мануел Кастелс (Manuel Castells, 1942) — американски социолог от испански произход. 
DCCXXXVII Юрий Лифшиц (1984) — руски математик. 



която зависи от съществуването на кодове за превод и оперативна 
съвместимост между мрежите (между „комуникационните протоколи“), както и 
от достъп до свързващите точки („ключове“, „превключватели“). 
Съперничеството (конкуренцията) зависи от способността на една мрежа да 
бъде по-ефективна („да надиграе“) останалите мрежи чрез най-висока 
ефективност или да се „съюзи“ с едни мрежи срещу други“. Конкуренцията 
може да има и ясно изразен деструктивен резултат, като „победилата“ мрежа 
разруши „превключвателите“ на конкурентните мрежи и/или се намеси 
необратимо в техните „комуникационните протоколи“. За една мрежа е важен 
всеки възел, чието относително значение се определя от неговата способност 
да допринася за целите на мрежата. Ако даден възел загуби своята позитивна 
роля в осъществяването на целите на мрежата, тя го премахва (или 
„разсъединява“, „разкача“)407. През призмата на комуникационните протоколи 
може да се разглежда и културата на глобалното мрежово общество. Това е 
именно културата на комуникационните протоколи, позволяваща 
комуникацията между различните култури на базата не задължително на 
споделени ценности, а на споделената ценност на комуникацията и базирана 
на общата вяра в силата на мрежовостта и на синергията, получаваща се от 
даването на другите и получаването от другите, като важна предпоставка за 
взаимното разбиране и преодоляването на извечния страх от Другия408. 
 Следователно, според Мануел Кастелс в света на мрежите способността 
да се осъществява контрол зависи от двата базисни механизма: 1.  
Способността да се програмира/препрограмира мрежата (мрежите) в съгласие 
с целите на стремящата се към контрол мрежа; и 2. Способността да се 
свързват различните мрежи, за да се обезпечи сътрудничество чрез споделяне 
на общите цели и с нарастване на ресурсите. 
 Мануел Кастелс нарича носителите на първата способност 
„програмисти“, а на втората — „превключватели“. Програмистите и 
превключвателите са тези àктори в мрежите, които — заради своите позиции в 
социалната структура, — упражняват властта в мрежовото общество. Според 
него програмистите и превключвателите са социални àктори, но те не се 
идентифицират задължително с една конкретна група или индивид. Най-често 
те оперират в интерфейсаDCCXXXVIII (връзката) между различните социални 
àктори, дефиниран в понятията на тяхната позиция в социалната структура и в 
организационната рамка на обществото. Така че властовите фактори в 
мрежите са самите мрежи — хората, организирани около техните проекти и 
интереси. Но те не са отделни, изолирани, атомизирани и анонимизирани 
àктори (индивиди, групи, класи, религиозни лидери, политически лидери) — а 
са взаимодействащи, влизащи в сложни отношения, свързани и обвързани 
помежду си, доколкото упражняването на властта в мрежовото общество 
изисква комплексни усилия за съвместни действия, които излизат отвъд 
алиансите, за да се превърнат в нова форма на субект, сроден с това, което 
Бруно ЛатурDCCXXXIX нарича деец-мрежа409. 
 Мрежата се превръща в най-ефективната организационна форма в 
резултат на три нейни ключови характеристики, които в максимална степен се 
възползват от новите комуникационни и информационни технологии:  

 
DCCXXXVIII Интерфейс (interface — намесвам (се), меся (се), бъркам (се), преча)  — съвкупност от общи апаратни, 
програмни и конструктивни средства, необходими за обмен на информация между различни устройства. 
DCCXXXIX Бруно Латур (Bruno Latour, 1947) — френски изследовател на науката, философ и социолог. 



 • Гъвкавост (Flexibility) — способността на мрежата да се прегрупира и 
пренастройва в съответствие с променящата се среда, да променя своите 
компоненти и избягва възможните блокирания или задръствания на 
комуникационните канали, да намира нови начини за свързване, запазвайки 
целите си. 
 • Съразмерност (Scalability, мащабируемост, изменяемост на размерите) 
— способността на мрежата да се разширява и свива (като размери) с 
минимални разкъсвания на структурата. 
 • Способност за оцеляване (Survivability, издръжливост, оцеляемост) — 
способността на мрежата да оцелява, да устоява на удари по нейните възли и 
кодове (тъй като няма единен, например команден център и може да оперира в 
широк обхват от конфигурации), главно защото кодовете на мрежата се 
съдържат в имащи редица връзки възли, които могат да възпроизвеждат 
инструкциите и да намират нови начини за действие и поради тази причина 
единствената възможност да се унищожи мрежата е да се елиминира 
значителна част от силно свързаните възли410. 
 Горните няколко цитата и последвалите ги и свързани с тях пояснения за 
мрежовите свойства казват всичко най-важно за мрежата и са едно нейна обща 
и твърде изчерпателна дефиниция. Затова ще обобщя по възможно най-кратък 
начин описанието на мрежата:  
 Мрежата се състои от възли и връзки. Възлите като правило се 
наричат върхове (verticesDCCXL), разбира се в математически смисъл, както 
например връх на осмоъгълник (вж. Илюстрация 4.6.). В конкретните типове 
мрежи отделният връх в мрежата се нарича различно (вж. по-долу) — възел 
(nodeDCCXLI), както ще бъде използвано многократно тук, или съответно 
социален àктор (actor), сайт (site), молекула (molecule), автор (author) и други. 
Връзките като правило се наричат ребра (edgesDCCXLII), отново в математически 
смисъл, както например ребро на осмоъгълник. В конкретните типове мрежи 
отделното ребро, свързващо два върха в мрежата се нарича различно (вж. по-
долу) — връзка (tieDCCXLIII), както бе използвано многократно тук, или съответно 
социална връзка (relationDCCXLIV), отново връзка (но bondDCCXLV), линк (linkDCCXLVI), 
реакция (reaction), цитиране (citation) и други411 . 
  

 
 

 
DCCXL Vertex, мн.ч. vertices (англ.) — връх, най-висока точка, обща точка на сноп (лъчи, вектори, пръчки). 
DCCXLI Node (англ.) — връх, най-висока точка, обща точка на сноп (лъчи, вектори, пръчки). 
DCCXLII Edge (англ.) — бот. възел, разклонение; анат. възел; физ. възлова точка/съединение; астр. точка на пресичане на 
орбити; мат. пресечна точка на линии. 
DCCXLIII Tie (англ.) — връзка, верига, скоба, греда. 
DCCXLIV Relation (англ.) — отношение, връзка, зависимост, родство. 
DCCXLV Bond (англ.) — връзка, свръзка, спойка. 
DCCXLVI Link (англ.) — звено, брънка, връзка, съединение, свръзка. 



 Илюстрация 4.6. Осмоъгълник - картината на Йеронимус Бош „Блудният син“.DCCXLVII,412  

 
 При математическите подходи на мрежите се гледа като на системи от 
елементи, чиято структура е изтъкана преди всичко от хоризонтални връзки и 
канали за комуникация, докато вертикално те са слабо структурирани — с най-
много 2 или 3 нива. Изучаването на мрежите, на спецификите на тяхната 
структура и на възпроизвеждането им във времето и пространството, се прави 
главно със средствата на висшата математика и физиката. Това позволява не 
само постигането на споменатата вече висока степен на абстракция, издигаща 
се над конкретните градивни елементи и присъщите на отделната мрежа 
функции, но и получаването на общи, инвариантни формули и изводи. Тук 
водеща е структурата (мрежова), а това от какво е изградена тя, от какви по 
същност и присъщи им качества възли и от какви по характера си връзки има 
по-второстепенно значение, на него се обръща малко и дори понякога никакво 
внимание. 
 Социолозите, социалните изследователи от своя страна са склонни да се 
интересуват преди всичко от това какви социални обекти са възлите и каква 
социална динамика е заложена в съединяващите ги ребра, т.е. връзки. При 
социалните подходи на мрежите се гледа като на големи (или сравнително 
големи) общности от хора, свързани с обща култура, общи цели и общо 
отношение към света или към даден конкретен проблем. Паралелно с това се 
разглежда самата им обвързаност, наречена „мрежа“ — като кауза, като 
идеология, като идентичност.  
 Именно идентичността е спецификата, която математическите модели 
не успяват ефективно да „уловят”. Но за да се осмисли една мрежа и да се 
схванат нейните свойства, задължително трябва да се разбира в не малка, а 
може би в ключова степен скрепящата я идентичност и влиянието ѝ върху 
социалната динамика на мрежата413, защото идентичността, общността на 
възгледите, принципите, идеологията, на базата на която са „слепени” 
участниците в мрежата, влияят върху нейната структура. Но пък от социолозите 
се подценява същината на мрежовата структура, допуска се негласно, че 
важното е мрежовостта (наподобяването, „приличането“ на мрежа), а на какви 
структурни закони е подчинено функционирането на структурата като такава — 
това има сравнително слабо влияние върху характера на човешките и 
груповите отношения в мрежата. 
 Както казах по-горе, доскоро математиците и социолозите провеждаха 
своите изследвания на мрежите сравнително независимо едни от други, затова 
понякога удивителните резултати на едните не бяха достояние на другите, а 
понякога те преоткриваха със своя научен апарат вече установени от колегите 
им явления и свойства на мрежовите структури. Не би могло и да бъде 
другояче, след като двете групи учени слагаха акцентите в своите изследвания 
на различно място. 

 В математическите модели и подходи главното бе структурата на 
системата и нейната динамика, докато агентите (върховете) и техните 
взаимоотношения (ребрата) бяха, условно казано, сведени до възли и ребра, 
т.е. обезличностени, обезидентичностени, лишени от идентичност. Затова при 

 
DCCXLVII Йеронимус Бош (Jeroen Bosch, латинизирано Hieronymus Bosch, 1450-1516) — знаменит нидерландски 
(холандски) художник; повечето от картините му изобразяват греховете и моралните падения на хората; използва 
образи на демони, полухора, полуживотни и машини, за да пробуди чувството на страх и обърканост и за да изобрази 
човешкия облик на злото. Картината му „Блудният син“ („Пътник“, „Странник“, „Скитник“, „Der verlorene Sohn“) е 
рисувана в периода 1487—1516 г., а според някои данни — през 1510 г. 



математическите модели и подходи две мрежи са различни, ако са различни 
техните структури. В този дух е твърдението на Лев ЛандауDCCXLVIII: „Дълбока 
истина е, че сборът от взаимодействащи си елементи често има свойства, 
които не зависят по решаващ начин от природата на самите елементи“414. 
 В социалните модели и подходи главното бе съдържанието на 
системата — социалните агенти и взаимоотношения, докато мрежата бе по-
скоро метафора, мисловна конструкция, отразяваща преобладаващата 
хоризонталност на самоорганизацията и нарастващата възможност за 
комуникиране на включените в системата социални агенти. Затова при 
социологическите модели и подходи две мрежи са различни, ако са различни 
техните действащи социални агенти и характерът на връзките помежду им. 
 Може да се каже, че и математиците, и социолозите изучават динамиката 
на мрежата, но въпросът е, че тази динамика бива всъщност два типа.  
 Първият тип динамика е динамиката на развитие на структурата на 
мрежата — възникването и прекратяването на определени връзки и 
присъединяването и отпадането на определени възли, а далеч по-малко ни 
интересуват самите връзки и възли. Тази динамика се нарича „структурна 
динамика“. 
 Вторият тип динамика е свързана не с еволюцията на структурата на 
мрежата, която по-малко ни интересува, а с поведението на индивидите 
(възлите) и характера на техните отношения помежду им (връзките). Тази 
динамика се нарича „агентна динамика“. 
 Следователно, мястото, ролята, поведението и отношението на един 
социален агент в мрежата се определя както от позицията, която той има в 
социалната структура (това в социологията се нарича Structure — Структура), 
така и от неговите присъщи предпочитания и характеристики (това в 
социологията се нарича Agency — Действие), а най-вече от взаимодействието 
на тези две основни движещи сили (Структура и Действие — Structure и 
Agency)415. 
 Да вмъкна тук обаче много точното наблюдение на Пьотр Штомпка: 
„Смисълът е в това, че не съществуват сами по себе си нито реалността 
„агенти“, нито реалността „структури“. И не съществува никакъв приемлив 
модел на действително взаимодействие на тези две реалности — агентите и 
структурите, разглеждани отделно. Защото в действителността те са слети в 
единен свят — това е социалният свята на човека в неговата единна агентно-
структурна фабрика […]. По-скоро агентно-структурната реалност в нейното 
вътрешно, във вътрешно присъщото й единство, съществува в различните 
размествания, в разнообразни „смеси“ на агентните и структурните 
съставляващи и тя е това, което организира и конституира социалните 
събития“416. 
 Трудно е да се вземе страна в спора кои са били все пак по-близо до 
истината — математиците или социолозите. Според мен, все пак повече 
пробиви в изучаването на мрежовите структури имат математиците. Те много 
повече акцентираха на цялостта (холизма), за сметка на партикуларността 
(редукционизма), както и много повече са се опитвали да отидат отвъд 
конкретиката (буквалността), опитвайки се да мислят абстрактно, да улавят 
главното, същественото, не това, което виждат очите (и по-общо, сетивата, 

 
DCCXLVIII Лев Ландау (1908—1968) — забележителен руски (съветски) физик теоретик, носител на Нобелова награда по 
физика за 1962 г. 



защото както казва Талмудът: „Ние виждаме нещата не такива, каквито са те. 
Ние виждаме нещата такива, каквито сме ние.“), а да отиват отвъд видимата, 
осезаемата, докосваемата и възприемаемата със сетивата реалност и да 
вникват в нейната дълбоко вградена и несъмнено познаваема логика. 
 Може да се каже, че това е вечният спор (през последните векове 
изнесен основно във философските диспути), за който вече стана дума — за 
взаимодействието между Формата и Съдържанието. Аз, както стана ясно, се 
присъединих към, взех страната на подхода, за който говори в книгите си 
удивителният автор Фритьоф  Капра и затова използвам не понятието „форма“, 
а „патерн“, доколкото първото понятие все пак повече напомня на външния 
изглед, на „опаковката“, докато второто носи повече смисъла на структурата, 
строежа и градежа на вътрешно единната и външно обемащата същност, 
заедно с динамиката, еволюцията и развитието на тази вътрешно единна и 
външно обемаща същност . 
 Математиците изучават най-вече патерна — мрежовостта, мрежовата 
организация, мрежовата структура. Затова е било въпрос на време техните 
проникновения да бъдат взети на въоръжение от социолозите и от 
засилващата се симбиоза на естествените и обществените науки по отношение 
на мрежите да се получи синергия. Много е важно да се разбира, налага се да 
го подчертая отново и изрично, че патернът е не само външната форма. Той е 
строежът, архитектурата на системата, начинът, по който са „съединени“ и 
динамиката, чрез която си взаимодействат нейните елементи. Ето защо 
патернът не е само формата на взаимодействието на тези елементи, и също 
така той не е само следствие от това взаимодействие. По силата на обратната 
връзка патернът налага ограничения, определя характера на 
взаимодействието.  
 Впрочем, по принцип това е ясно, дори и интуитивно. Несъмнено е, че 
идентичността, културата, паметта, нагласите и комплексите на едно общество 
влияят на неговата организация и способстват за налагането на определен тип 
политическо управление, политически режим. Затова при почти еднаква 
идеология, еднакви насилствени подходи за установяване на еднопартийно 
управление и социалистически строй, тоталитарните общества в различните 
държави от съветската система се различаваха едно от друго (отново да 
сравним Чехия и България). Но и обратното е вярно — политическото 
управление, политическият режим, конструкцията на политическите отношения, 
идеологията на „слепването“ на участниците в обществото, наложената 
философия, зададените „отгоре“ норми и ограничения върху идеите, 
възгледите, целите и интересите влияят върху идентичността, културата, 
паметта, нагласите и комплексите на обществото и гражданите, подбуждат ги 
към сходни модели на поведение (и оцеляване).  
 Тази обвързаност, ефектът на обратната връзка, когато следствието 
влияе на причината, която го е породила, и се превръща в причина, на която 
породилата го причина е следствие, води до това, че например тоталитарните 
и авторитарни идеологии в политиката, в икономиката, в междучовешките 
отношения вертикализират структурата, добавят йерархични нива, стесняват 
инициативата и предприемчивостта, искат подчинение и стриктно следване на 
инструкциите, докато демократичните и по-либерални идеологии 
хоризонтализират структурата, „сплескват” я и премахват излишните нива в 
йерархията, дават повече свобода и инициативност.  



 С други думи, авторитарността е склонна да поражда йерархичност и 
йерархичността се изкушава да се укрепва с повече авторитарност. И когато в 
едната посока се появят дефекти, те се появяват скоро след това и в другата 
посока, т.е. или лекото разавторитаризиране на авторитарността започва да 
разйерархизира йерархичността, или лекото разйерархизиране на 
йерархичността започва да разавторитаризира авторитарността (обратното 
също е вярно — по-силната авторитарност укрепва йерархията, а по-силната 
йерархия стимулира авторитарността).  
 Същевременно демократичността е склонна да поражда мрежовост и 
мрежовостта се стреми да произвежда демократичност. И отново когато в 
едната посока се появяват дефекти, те се появяват скоро след това и в другата, 
т.е. или лекото раздемократизиране на демократичността започва да 
размрежовизира мрежовостта, или лекото размрежовизиране на мрежовостта 
започва да раздемократизира демократичността (обратното и тук е вярно — 
по-развитата демократичност стимулира мрежовостта, а по-развитата 
мрежовост укрепва демократичността).  
 Ето защо ако се опитаме да класифицираме обществата (с оцветяване с 
различни степени на червения цвят — от тъмно, т.е. голям брой общества от 
дадения тип, до светло, т.е. малък брой общества от дадения тип) по два 
критерия: „Демократичност—Авторитарност“ и „Мрежовост—
Йерархичност“, то като правило днес „струпването“ (тъмночервеният цвят) на 
отделните общества е най-вече в клетките „демократичност—мрежовост“ и 
„авторитарност—йерархичност“, докато става все по-трудно (бледо розов 
цвят) да се приведат примери за демократично-йерархични и авторитарно- 
мрежови общества. При това е ясно, че демократично общество, в което се 
засилва йерархичността, започва да боледува, както започва да боледува и 
мрежово общество, в което се засилва авторитарността. Заедно с това, 
авторитарно общество, в което се засилва мрежовостта започва да оздравява, 
както започва да оздравява и йерархично общество, в което се засилва 
демократичността. 
 

Критерии  ↓→ Демократичност Авторитарност 

Мрежовост   

Йерархичност   

 
Таблица 4.4. Класификация на обществата, с оцветяване с различни степени на червения 
цвят – от тъмночервено, т.е. голям брой общества от дадения тип, до светлочервено, т.е. 
малък брой общества от дадения тип. 

 
 Влиянието на патерна върху поведението на индивидите е сложно 

измеримо и би могло да се идентифицира в голяма степен с взаимодействието 
„социални агенти vs. социален контекст“. Това е Силата на контекста, за която 
говори Малкълм ГладуелDCCXLIX: „Принципът на Силата на контекста ни учи, че 
ние не просто сме чувствителни, а сме извънредно чувствителни към 
промените в заобикалящата ни среда“417. Има много повече изследвания (и 
това е отчасти разбираемо) върху начина, по който социалните агенти създават 
(творят, променят) социалния контекст. В същото време в сила е и обратната 

 
DCCXLIX Малкълм Гладуел (Malcolm Gladwell, 1963) — английски журналист и писател. 



връзка  социалният контекст определя (влияе на, формира) поведението на 
социалните агенти.  
 Донякъде натуралистичен и леко смущаващ, но доста показателен, е 
следният пример. Моите съграждани перничани в пътническия влак, идващ от 
Кулата или Кюстендил за София, заобиколени от крайно непривлекателна 
среда (социален контекст) — остарели вагони, мръсни купета, нехигиенични 
тоалетни, раздрънкани коридори, също допринасят за безпорядъка и 
неестетичността — могат и да надраскат стените, и да люпят семки и невинаги 
да улучват шепите си с люспите, и да си хвърлят чашката от кафе или 
консервата от бира на пода, та дори и да се изплюят в краката си без да ги 
види никой. Но същите тези хора в чистото (все още) и удобно и уютно метро 
(т.е. в различен социален контекст) се държат съвсем различно — няма да им 
хрумне да драскат по стените на вагоните, да люпят семки, да си хвърлят 
чашата от кафе или консервата от бира на пода, камо ли да плюят в краката си. 
Преведено на езика на нашата книга, българите се жалват постоянно от 
социалния контекст, но пропускат факта, че те също създават този 
социален контекст. И спиралата се завърта — ние ставаме все по-лоши и все 
по-зли, защото живеем все по-лошо и все по-зле, но също така ние живеем 

все по-лошо и все по-зле, защото ставаме все по-лоши и все по-зли. 
 Аз съм далеч от мисълта да подценявам постигнатото в изследването на 
мрежовото общество от социалните анализатори, от социолозите. Но трябва да 
посоча, че именно взирането, непрекъснатото фокусиране в социалната 
специфика и нейните контексти дълго време им пречеше да си дадат сметка, че 
при цялата силна индивидуалност и идентичност на възлите и връзките в 
изучаваните от тях мрежи, тези мрежи не са несъвместимо и непримиримо 
различаващи се една от друга, а в тях много сериозна и понякога водеща роля 
играе структурата, т.е. начинът, по който са организирани възлите и връзките и 
затова с помощта на математическите модели и методи могат да бъдат 
извлечени и осмислени редица ключови знания за мрежите. В наши дни 
щастливото и продуктивно, синергетично съчетание на математическите и 
социалните методи за анализ позволи да се направят неочаквани и 
изключително полезни изводи за поведението на различни мрежи и на 
действащите в тях àктори и агенти, като тези изводи представляват ценно 
знание с висока степен на приложимост в най-различни области на науката и 
социалната сфера. 
 Ние живеем в общество, което е все по-мрежово. Според едната научна 
гледна точка, обществото се мрежовизира като следствие от новия характер на 
разпространение на информацията, а по-скоро — на символните ресурси, както 
и с нарастващата роля на символното насилие. С други думи, обществото е 
такова, каквито са неговите комуникации. И във века на новите 
комуникационни и информационни технологии, чийто характер е все повече 
мрежов, обществото естествено ще се адаптира към тези революционни 
промени в комуникациите. Ето защо в свят на социалните мрежи обществото 
ще бъде мрежово. Това може да се формулира малко по-крайно, че тъй като 
има социални мрежи (от типа на Фейсбук), то и обществото ще бъде мрежово. 
 Тази научна гледна точка донякъде има основание — обществото 
адаптира отчасти своите структури към начина, по който в него се извършва 
комуникацията. Именно затова говорих, че в домодерното общество 
комуникацията (в случая политическата) тече отгоре—надолу. Такова общество 
не може да не бъде основно вертикално организирано. При все това аз съм 



далеч по-склонен да смятам, че в обществото настъпват такива социални 
трансформации, които постепенно засилват хоризонталната му преориентация 
за сметка на вертикалната и в едно такова общество от нов тип естествено 
комуникациите текат по различен начин, те са „принудени“ да се мрежовизират, 
за да отразят мрежовия характер на обществото, т.е. комуникациите са 
такива, каквото е обществото. И в едно мрежово общество (в 
мрежовизирано общество) е естествено да възникват и социални мрежи. 
Казано по-крайно като антитеза на предходната крайна теза – социални мрежи 
(в частност Фейсбук) има, защото обществото е мрежово. 
 Тук на ход са може би много повече социолозите, защото е изключително 
важно да се изясни какво в обществото — като политика и икономика, като 
социални отношения и комуникации, като култура и мироглед — се променя, за 
да се засилва така интензивно неговият мрежови характер? Защо с такива 
темпове Обществото произвежда Мрежа и Мрежата произвежда Общество? 
Какви са тези фундаментални, дълбоки трансформации, които намаляват 
вертикалността и увеличават хоризонталността? И дори нещо съвсем трудно за 
осмисляне — дали в социума винаги и при всички условия хоризонталността 
означава мрежовост. Това е истински важната, сложната тема и тази 
монография търси частици от възможния правилен, верен и точен отговор, без 
да има претенциите да се доближава — дори донякъде, дори сравнително и 
относително — до него. 
 Според Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд мрежовите структури трябва да 
бъдат изучавани на пет нива (равнища) на анализа (които са също и нива на 
практическото им приложение): организационно, наративно (описателно), 
доктринално, технологическо и социално418. 
 Организационно ниво — това е организационният строеж (най-
високото ниво, началото на анализа). Основните въпросите тук са свързани със 
следното: До каква степен един àктор или общност от àктори са организирани 
като мрежа? Какъв тип организация е това — как изглежда (на какво прилича) 
мрежата, т.е. каква е структурата и организацията на мрежата? 
 Наративно ниво — това е „историята“ (разказът), която се разказва. 
Основните въпроси тук са свързани със следното: Защо членовете на 
системата са организирани като мрежа? Защо те остават в тази 
организационна форма. Мрежата, като всяка друга форма на организация, се 
поддържа като устойчиво обединение с помощта на определени наративи, 
истории, които хората споделят и към които са съпричастни. Повечето от тези 
разкази не са просто реторика с цел манипулация, а са дълбоко обоснован 
израз на опита на хората, на техните интереси и ценности. Така че 
наративността изразява чувството за споделена идентичност, за 
принадлежност; тя определя кои сме „Ние“ и защо сме се обединили, какво ни 
прави различни от „Тях“. Те също така позволяват добра комуникация на 
каузата, целите и мисията, отразяват задачите и методите, както и културните 
установки — в какво „Ние“ вярваме, какво смятаме да правим и как да го 
постигнем. 
 Доктринално ниво — това са стратегиите и методите на 
сътрудничество. Основните въпроси тук са свързани със следното: Какви 
доктрини съществуват, за да се използва по най-добрия начин мрежовата 
форма на организация, и какво подпомага членовете на общността да оперират 
стратегически и тактически, без необходимостта да разчитат постоянно на 
централно командване или лидер. Това е наборът от водещи принципи и 



практики, които подпомагат участниците да мислят заедно и в общ дух, даже 
когато са разпръснати и посветени на различни конкретни задачи. Така се 
осигурява идейната, стратегическата и операционалната съгласуваност, която 
подпомага тактическата децентрализация. 
 Технологическото ниво — това са информационните системи. Тук 
основните въпроси са свързани със следното: Какви  са структурното 
взаимодействие, капацитетът, информацията и комуникационните потоци 
вътре в организационната мрежа? Какви технологии ги поддържат? По какъв 
начин те се съвместяват с организационния строеж, както и с наративното и 
доктриналното ниво? Новите информационни и комуникационни технологии са 
изключително важни за мрежовите форми на организация и нейната доктрина.  
 Социалното ниво — това са персоналните връзки, които обезпечават 
лоялността и доверието. Тук основните въпроси са свързани със следното: 
Колко добре и по какъв начин членовете на организацията се познават лично и 
са свързани един с друг? На какво се крепят и колко силни са персоналните 
връзки, осигуряват ли те висока степен на доверие и лоялност? Става дума за 
всичко онова, което „слепва“ отделните участници в сплотена и стремяща се да 
постигне общите си цели функционална мрежа419,420. 
 

 В научната литература се срещат проучвания на изключително сериозен 
кръг мрежи и мрежови структури, които имат много широко разпространение, 
практически навсякъде, в най-различни области на социалния и биологическия 
живот, в техниката и космоса, та дори и в неживата материя. Една възможна 
класификация на видовете мрежи421,422,423,424 включва социалните, 
информационните, технологичните, биологичните, когнитивните и други видове 
мрежи. 
 Социални МРЕЖИ 
 Социалните мрежи са мрежи на отношения между социални обекти. 
 Въпреки че със социални мрежи са се занимавали учени още през XIX 
век, за изследовател, положил основите на тяхното сериозно изучаване може 
да се смята Джейкъб МореноDCCL, който през 30-те години на XX век започва да 
се интересува професионално и научно от динамиката на социалните 
взаимодействия в групите от хора. Той нарича своите диаграми на човешките 
взаимодейстивя социограми, вместо социални мрежи (терминът „социални 
мрежи“ се появява около 20 години по-късно), но с изключение на 
наименованието, всичко останало е точно това, което днес се нарича „социални 
мрежи“425. 
 Първи използва понятието социални мрежи в научен контекст Джон 
БарнсDCCLI. В тези мрежи възлите са хора или групи (общности от хора), а 
връзките са социални (например приятелство), информационни, бизнес-, 
делови, финансови и други отношения. Социолозите използват за възлите 
понятието àктори (actors), а за „ребрата“ — връзки (ties). 
 Ето примери за такива мрежи: 

▪ световноизвестните и разпространени социални мрежи Facebook и 
Twitter; 

▪ мрежи от хора, свързани от роднинство, приятелство, сексуални 
отношения, професионални контакти (тук възли са хората, а връзки — 
приятелските отношения);  

 
DCCL Джейкъб Морено, Якоб Морено (Jacob Moreno, 1889—1974) — американски социален психолог, психиатър и 
психотерапевт от румънски произход. 
DCCLI Джон Барнс (John Barnes, 1918—2010) — австралийски и британски социален антрополог. 



▪ мрежи на бизнес отношенията, например на ръководители 
(изпълнителни директори, членове на управителни съвети) на големи 
компании, на собствениците (акционерите), имащи дялове в различни 
компании или на компаниите, имащи дялове една в друга;  

▪ мрежи на учени, разработващи съвместни научни публикации 
(съавторство) или цитиращи се един друг в такива публикации  
(възлите са научните публикации, връзките — цитиранията); 

▪ мрежи на актьорите и актрисите (например в Холивуд), участващи 
поне веднъж едновременно в един и същи филм; 

▪ мрежи за търговия и услуги и мрежови маркетинги („лице в лице”); 
▪ мрежи на епидемии, болестни и „социални” (заразяването на хората с 

инфекциозни вируси или с вируси от идеи); 
▪ мрежи на финансовите потоци (финансови мрежи)426; 
▪ мрежи на културни мениджъри в литературата и изкуството, на 

спортни мениджъри (които например уреждат наши футболисти в 
западни клубове); 

▪ мрежи на телефонните обаждания, електронните писма, Skype и icq 
контактите и много други.  

 

 
Пример 1 

 Известно е Числото на ЕрдьошDCCLII — индексът на съавторите в научните 
публикации на Пал Ердьош, който е бил автор или съавтор в около 1500 (по-точно 1486) 
публикации. Самият Пал Ердьош има число на Ердьош (индекс) 0. Учените, които са негови 
съавтори в научни публикации имат число на Ердьош 1; учени, които са съавтори с тези, които 
са негови съавтори, имат число на Ердьош 2. Съответно онези, които са съавтори на съавтори 
на негови съавтори имат число на Ердьош 3 и т.н. Пресметнато е, че 90-98% от активните 
математици в света имат число на Ердьош по-малко от 7 или 8427. 

 
 

Пример 2 

 Това е играта „Шест степени на Кевин Бейкън“DCCLIII („Шест стъпки до Кевин Бейкън“428, 

„Six Degrees of Kevin BaconDCCLIV“). Числото на Бейкън е подобно на числото на Ердьош, 
като се определя колко „далеч“ е един актьор от Кевин Бейкън, в зависимост от това дали е 
играл в един и същи филм с някого, който е играл в един и същи филм (и т.н.) с Кевин Бейкън. 
Числото на Бейкън за самия Кевин Бейкън е 0. Тези актьори, които са играли заедно с Кевин 
Бейкън в един и същи филм, имат степен на отдалечаване от Кевин Бейкън 1, т.е. число на 
Бейкън 1. Актьорите, които са играли в един и същи филм с актьори, играли в един и същи 
филм с Кевин Бейкън, имат степен на отдалечаване от Бейкън 2, т.е. Число на Бейкън 2. И 
така нататък… 
 Например Чарли ЧаплинDCCLV е отдалечен от Кевин Бейкън на три степени, т.е. 
неговото Число на Бейкън е 3: Кевин Бейкън е играл в един и същи филмDCCLVI с Лоурънс 

 
DCCLII Пал (или Пол) Ердьош (Pál Erdős, 1913—1996) — унгарец, велик математик и абсолютен ексцентрик; той няма 
постоянен дом и постоянна работа, нощува най-често у свои приятели и колеги. 
DCCLIII Кевин Бейкън  (Kevin Bacon, 1958) — американски актьор. 
DCCLIV Играта е създадена през 1994 г. от трима американски студенти Крег Фас (Craig Fass), Брайън Търтъл (Brian 
Turtle) и Майк Джинели (Mike Ginelli). По-късно, през 1995 г. Брет Тиадън (Brett Tjaden, 1973 — американски учен в 
областта на компютърните мрежи и информационната сигурност) създава компютърната игра „Оракулът на Бейкън“ 
(„Oracle of Bacon“), която изчислява аналогичното съответно число за всеки артист от Холивуд. Оракул (oraculum, от 
oro — говоря, моля се; или т.н. гр. oραo — виждам, видение) — при древните народи е място, предмет или свещено 
същество, чрез което говори божество. Обикновено редом с оракулите присъстват техните прорицатели или 
тълкуватели, т.е. хора, които превеждат божествената воля на човешки език. Често тези хора също носят прозвището 
оракули. За шестте степени на разделение (Six Degrees of Separation) ще стане дума по-долу. 
DCCLV Чарли Чаплин, сър Чарлз Спенсър (Чарли) Чаплин (Charles Spencer „Charlie“ Chaplin, 1889—1977) — гениален 
американски и английски киноактьор, сценарист, композитор и режисьор. 
DCCLVI Например „Реката на тайните“ („Mystic River“, 2003). 



ФишбърнDCCLVII (степен 1), който е играл в един и същи филмDCCLVIII с Марлон БрандоDCCLIX 
(степен 2), който е играл в един и същи филмDCCLX с Чарли Чаплин (степен 3).  
 А Елвис ПреслиDCCLXI е дори още по-близо до Кевин Бейкън с Число на Бейкън 2, 
защото Кевин Бейкън е играл в един и същи филмDCCLXII с Едуард АснърDCCLXIII (степен 1), 
който е играл в един и същи филмDCCLXIV с Елвис Пресли (степен 2). С други думи, Елвис 
Пресли е отдалечен от Кевин Бейкън на две степени, затова неговото Число на Бейкън е 2.  
 Средното число на Бейкън за около четвърт милион актьори в Холивуд е 2.8. Оказва 
се, че максималната степен на отдалечаване от Кевин Бейкън на холивудските актьори е 8, но 
има 10-12% от холивудските актьори, за които не може да се изчисли числото на Бейкън (за 
тях не съществува или не е установена засега поредица от свързани актьори, някой от които е 
играл в един и същи филм с Кевин Бейкън). Но едно пресмятане на числата на всички, някога 
снимали се в Холивуд актьори показва, че Кевин Бейкън е едва на 669-о място! На първо 

място по свързаност е Род СтайгърDCCLXV,429,430,431,432. Впрочем, вестник „Ню Йорк Таймс“ се 

включва с подобна игра за определяне на числото на … Моника ЛюинскиDCCLXVI! Несъмнено 
числото на Моника Люински за Бил Клинтън е 1 (даже — доколкото числото на Моника 
Люински е свързано с близостта до Моника Люински — то е малко по-малко от 1 ☺ )433.  

 
Пример 3 

 

 
 
 Илюстрация 4.7. Мрежа на сексуалните контакти434. 
 
 Информационни МРЕЖИ 
 Информационните мрежи са мрежи на отношения между 
информационни обекти. Ето примери за такива мрежи: 

▪ цитиранията в научните публикации (например A цитира B, B цитира 
C и D, С цитира B, E и F, D цитира А, C, G и H и т.н.), цитиранията и 
препратките във WWW паяжината, цитиранията при патентите; 

▪ свободната електронна енциклопедия Wikipedia; 
▪ търсачките в интернет; 
▪ блоговете в блогосферата; 

 
DCCLVII Лоурънс Фишбърн (Laurence Fishburne, 1961) — американски актьор, режисьор, сценарист и продуцент. 
DCCLVIII Например „Апокалипсис сега“ („Apocalypse Now“, 1979). 
DCCLIX Марлон Брандо (Marlon Brando, 1924—2004) — американски актьор, считан за един от най-знаменитите филмови 
артисти на своето време. 
DCCLX Например „Графинята от Хонг Конг“ („A Countess from Hong Kong“, 1967). 
DCCLXI Елвис Пресли (Elvis Presley, 1935—1977) — изключителен американски певец и артист, един от най-успешните 
изпълнители на попмузика през ХХ век. 
DCCLXII Например филмът JFK (1991), назован по инициалите на Джон Фицджералд Кенеди (John Fitzgerald Kennedy, 
1917—1963), 35-тия президент на САЩ (1961—1963), убит в Далас, щат Тексас на 22 ноември 1963 г. Името му често се 
изписва като JFK (Джей Еф Кей).  
DCCLXIII Едуард Аснър (Edward "Ed" Asner, 1929) — американски актьор. 
DCCLXIV Например „Промяна на навика“ („Change of Habit“, 1969). 
DCCLXV Род Стайгър (Rodney Steiger, 1925—2002) — американски актьор, носител на наградата „Оскар“ за 1998 г. за 
ролята си във филма „Среднощна жега“ („In the Heat of the Night“, 1997). 
DCCLXVI Моника Люински (Monica Lewinsky, 1973) — американка, известна със сексуалната си авантюра с президента Бил 
Клинтън, докато работи в Белия дом като стажантка. Бил Клинтън (Bill Clinton, 1946) е 42-и президент на САЩ в 
периода 1993—2001. 



▪ мрежите peer-to-peer (Р2РDCCLXVII,435, т.е. „партньорски мрежи“), 
състоящи се от равноправни възли, всеки от които взаимодейства 
само с някакво подмножество от възли, тъй като ограничеността на 
изчислителните ресурси и пропусквателната способност не 
позволяват всеки възел да общува с всеки, при това предаването на 
информация между възлите, които не са свързани непосредствено в 
дадения момент, може да стане както по своеобразна щафета (от 
възел към възел), така и чрез установяване на временна пряка 
връзка; 

▪ разпространението на компютърните вируси. 
 
 Технологични МРЕЖИ 
 Технологичните мрежи са мрежи на отношения между технологични 
обекти. Ето примери за такива мрежи: 

▪ интернетDCCLXVIII като хардуерна (физическа) мрежа от свързани по 
някакъв начин компютри (възлите са компютри или рутериDCCLXIX, а 
връзките — оптическите или други свръзки, включително и безжични 
(wireless), между компютрите); 

▪ WWW (World Wide Web) като софтуерна (логическа) мрежа (възлите 
са Web страниците, а връзките — хипервръзкитеDCCLXX); 

▪ електрическите мрежи; 
▪ телефонните линии; 
▪ службите за доставка на писма и пратки; 
▪ транспортните мрежи (влакови, автобусни и самолетни линии); 
▪ подземната градска канализация; 
▪ тръбопроводните мрежи за пренос на стратегически суровини, 

например нефт и газ. 
  

Пример 4 

 
DCCLXVII P2P, peer to peer, peer-to-peer (пиър ту пиър)  (англ. peer — същ. равен, на същото ниво,  равнявам се) — 
представлява разпределена мрежова архитектура, съставена от участници, които отдават част от своите ресурси 
директно на разположение на другите мрежови участници без необходимост от централна мрежова инстанция. 
Участниците (пиъри, англ. peers) са едновременно "снабдители" и "потребители" на ресурси в контраст с традиционния 
клиентско-сървърен модел, където само сървърите дават (снабдяват), а клиентите (clients) консумират. 
DCCLXVIII Интернет е глобална система от взаимосвързани компютърни мрежи, която обслужва милиарди потребители по 
целия свят. Нарича се още нет (net) или Мрежата. Представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, 
обществени, академични, търговски и държавни мрежи с от местен до глобален обхват, свързани помежду си чрез 
сложна система електронни и оптически мрежови устройства и съоръжения. Интернет служи за пренасяне на голямо 
разнообразие от информационни ресурси и услуги, най-известни сред които са взаимосвързаните хипертекстови 
документи на World Wide Web (вж. по-долу) и инфраструктурата на електронната поща. 
DCCLXIX Рутер (англ. router, route — маршрут, курс, път), маршрутизатор — самостоятелно устройство, което е част от 
компютърните мрежи и служи за управление на разпределянето на трафика информация между различни мрежи или 
различни сегменти от дадена мрежа.  
DCCLXX World Wide Web (Уърлд уайд уеб), съкратено WWW, The Web, буквално „Паяжината“, наричана още световна 
мрежа, мрежата — система от взаимосвързани хипертекстови документи, достъпни през компютърната мрежа 
Интернет. Документите в World Wide Web, наричани Web (уеб) страници, могат да съдържат текст, изображения, видео 
и други мултимедийни компоненти, а връзките между тях се осъществяват с помощта на хипервръзки (hyperlinks).  
Хипертекст — метод за представяне на информация на компютър или други електронни устройства, при който части от 
текст, изображения или звук могат да съдържат връзка към друга информация. Тази връзка се нарича хипервръзка и 
чрез нея потребителят може да се придвижва през множество от свързани документи. Когато хипервръзката е текстова, 
тя обикновено е със специално форматиране, отличаващо я от останалия (обикновен) текст.  
Web (Уеб) страница — документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. На сървърa работи 
програма, която „следи“ дали други компютри изпращат заявки за Web страници и когато получи такава заявка, тази 
програма обработва файла на съответната страница и изпраща резултата. Всяка страница в World Wide Web има URL, 
който я идентифицира уникално. Той определя не само адреса в мрежата, но и типа на обекта на конкретния Web-
възел. Освен това той съдържа идентификатор, който определя метода на достъп до дадения обект.  



а)    б)  
 

Илюстрация 4.8. а) Интернет като мрежа от компютри436; б) Визуализация на 
комуникационното взаимодействие на блогъри437. 

 
 

 Биологични МРЕЖИ 
 Биологичните мрежи са мрежи на отношения между биологични обекти. 
Ето примери за такива мрежи: 

▪ Невронните мрежи, които се състоят (при човека) от приблизително 
100 милиарда неврони — специализирани нервни клетки на човешкия 
мозък (и на животинския мозък), свързани чрез приблизително от 10 
до 100 пъти повече синапсиDCCLXXI и комбиниращи няколко входни 
сигнала, за да генерират един изходен сигнал. Всеки неврон може да 
бъде свързан с други 5000—10000 неврона. Невроните получават 
сигнали (електрически импулси) с помощта на разклоняващи се 
израстъци (дендрити), а изпращат сигнали чрез неразклоняващи се 
израстъци (аксони)438. Възлите в тези мрежи са невроните, а 
връзките — синапсите. При това самите неврони са мрежи от 
молекули, свързани чрез биохимични реакции439. Нещо повече, 
целият мозък на човека може да бъде разделен на автономни 
участъци (подмрежи), които взаимодействат един с друг в мрежови 
режим, така че може да се разглежда като сложна мрежа от 
преплетени мрежи, комбиниращи се една с друга или вложени една в 
друга440.  

 
Пример 5 

 

а)    б)  
 

 Илюстрация 4.9. а) Строеж на неврона441; б) Невронна мрежа442. 

 

 
DCCLXXI Синапс (лат. synapsis) — в по-тесен смисъл  „синаптична връзка", обозначава наличието на специфичен контакт 
между мембраните на две клетки, от които поне едната е нервна (неврон). Чрез този контакт се предава нервно 
възбуждане (нервен импулс) от неврона — на другата клетка, която може също да е неврон, или ефекторна клетка, 
например мускулно влакно. Според начина на предаване на нервния импулс, синапсите биват химически, електрически 
и смесени. 



▪ Мрежите от гени — съвкупността от координирано 
експресиращи се гени, техните белтъчни продукти и 
взаимовръзките помежду имDCCLXXII,443. 

▪ Мрежите на метаболитните/обменните процеси (metabolic 
networks)DCCLXXIII — клетъчната метаболитна система, т.е. 
усвояване чрез биохимични реакции на храна за производство 
на енергия (възлите тук са молекулите, а връзките — 
участието им в една и съща биохимическа реакция). 

▪ Мрежите на реакциите между протеините (на белтъчните 
взаимодействия)DCCLXXIV, т.е. протеиновите регулативни мрежи, 
при които протеините чрез взаимодействие помежду си, 
спомагат да се регулира активността на клетката (възлите са 
протеините, връзките — реакциите между тях). 

▪ Мрежите на кръвоносните съдове. 
▪ Мрежите от клетки (колонии от бактерии, биосоциални системи 

от едноклетъчни еукариотиDCCLXXV, мрежовидни тъкани в 
многоклетъчни организми)444. 

 При микроорганизмите мрежовите структури са изградени на няколко 
нива. Колонията като голяма мрежа се състои не непосредствено от клетки, а 
от общности от клетки;  всяка от тези общности също е мрежова структура, 
състояща се от по-малки общности от клетки, които аналогично са мрежови 
структури и други445. 

▪ Мрежите на биологичното разнообразие, например взаимните 
мрежи, т.е. мрежи на взаимополезни взаимодействия (връзки 
вътре и между различните видове растения, животни, хора)  —
например (1) между растения и насекоми, които ги опрашват, 
(2) между растения и птици, които разнасят техните семена, (3) 
между растения и мравки, които ги защитават и консумират. 

▪ Мрежите на хранителните вериги в природата: релациите 
„хищник—жертва” (с възли животинските видове и с връзки 
хищничеството, т.е. изяждането). 

▪ Мрежи тип „паразит—гостоприемник“DCCLXXVI (макар че в 
някакъв смисъл тази връзка напомня връзката „хищник—
жертва“, защото се основава само на едностранната изгода на 
паразита, тя на практика е много различна от нея, тъй като не 
води до унищожаване на гостоприемника). 

▪ Мрежи тип „симбиоза” — взаимоизгодно съществуване на 
различни живи същества (например коралиDCCLXXVII и 

 
DCCLXXII Генна експресия — процесът, при който наследствената информация от един ген, се трансформира във 
функционален генетичен продукт като белтък (белтъчина) или РНК. Експресия — изразяване, ярка проява на чувства.  
DCCLXXIII Метаболизъм (гр. μεταβολή — смяна, или μεταβολισμός — прехвърляне) — обмяна на веществата; съвкупност от 
реакции, които протичат в клетките на организмите, за да ги поддържат живи; процеси позволяващи на организмите да 
нарастват и да се възпроизвеждат, да обновяват своите структури, да отговарят на промени в заобикалящата ги среда. 
DCCLXXIV Протеини, т.е. белтъци (белтъчини) — колективен термин за биологически важни микромолекули; един от 
основните градивни компоненти на живите клетки, както и на вирусните частици; притежават сложна пространствена 
структура и изпълняват разнообразни биологични функции. 
DCCLXXV Еукариоти (лат. eukaryota от гр. εύ- — добре и κάρυον — ядро) — биологична общност (империя) от организми, 
чиито клетки притежават ядра, където е събран генетичният материал; включват животните, растенията и гъбите, които 
са най-вече многоклетъчни, както и разнообразни други групи, които са едноклетъчни. 
DCCLXXVI Паразит (др. гр. παράσιτος — храненик) — организъм, който се храни за сметка на друг организъм, като му 
вреди. Паразитът използва гостоприемника като среда на обитаване и източник на храна.  
DCCLXXVII Корали (Anthozoa) — клас морски мешести  организми (тип  безгръбначни животни, чието тяло е съставено от 
два пласта, между които има безструктурно пихтиесто вещество). Коралите съществуват като колония от много 
идентични индивиди и живеят чрез симбиоза с миниатюрни (0.005 мм) едноклетъчни водорасли от вида Pyrrophyta. 
Тези водорасли осигуряват на коралите кислород и хранителни вещества. Водораслите пък, могат да използват 



водорасли, лишеиDCCLXXVIII и водорасли, раци и актинииDCCLXXIX, 
гъби и дървесни видовеDCCLXXX). 

▪ Мрежи, съставени от насекоми, които на инстинктивно равнище 
поддържат биосоциални системи (мравки, пчели, оси, 
термитиDCCLXXXI)446. Има около 12 000 различни видове мравки, 
чиито колонии могат да наброяват от няколко единици до 
20 милиона, открити са и суперколонии от мравки, със стотици 
милиони индивиди. Техните мрежи от комуникации между 
отделните гнезда са на разстояние до десетки километри, т.е. 
милиони пъти по-големи от отделната мравка447.  

 Впрочем, може да се каже, че мравките са социалните насекоми, които … 
доминират в света. Географски те са най-широко разпространената „социална“, 
т.е. еусоциалнаDCCLXXXII група.  Освен това са и най-многочислените живи 
същества на планетата — броят им достига до 1015, и едни от най-древните - 
техните предци са съществували преди 100 милиона години448. 

▪ Екологични мрежи, екомрежи (вериги) при някои видове и 
родове живи същества (например „общности“, в които със 
средствата на социалната комуникация се създават стабилни 
хоризонтални отношения между индивидите, способстващи за 
оптимално разпределение на ресурсите, например при 
определени птици449, при делфините, при човекоподобните 
маймуни). 

▪ Разпространението на болестотворни вируси. 
 
 
 

Пример 6 

           а)   б)    
 

 
отделяните от полипите въглероден диоксид (химично съединение, чиято молекула се състои от един атом въглерод и 
два атома кислород — CO2) и азотни съединения. 
DCCLXXVIII Лишей — състои се от гъсто преплетена мрежа от гъбни нишки (хифи). Навсякъде в празнините между хифите 
се намират водораслови клетки. Гъбната маса служи на водораслите като защитна обвивка, предпазваща ги от 
изсъхване. Самата гъба се храни от синтезираните от водораслите органични вещества. 
DCCLXXIX Актинии (Actiniaria) — океански хищни мешести животни. Повечето от актиниите са прикрепени животни. Раците 
се прикрепват към черупката, а стрелкащите се пипала на актинията са надеждна защита и за тях, и за раците. 
Актинията се храни от остатъците на храната, добивана от рака. 
DCCLXXX При много гъби съществува тясна връзка с дърветата. Гъбното тяло плътно оплита корените на растението. 
Разклонената мрежа гъбни хифи изпълнява роля на коренови власинки, помагайки на растението да извлича от 
почвата минерални вещества. Гъбите от своя страна получават от растението храна. Има гъби, отделящи антибиотици, 
които защитават стопанина им от паразитни гъбички и бактерии. 
DCCLXXXI Термити (Termitoidae) — насекоми, които живеят на колонии от няколко стотин до няколко милиона, народното 
им название някога е било „бели мравки“, но са много различни от мравките, сродни по класификация са с хлебарките. 
Термитите са най-примитивните от обществено (т.е. социално) живеещите насекоми. 
DCCLXXXII Еусоциалност (англ. eusocial от гр. εὖ — добър, реален, както трябва) — най-високото ниво на социална 
организация при животните, включващ обикновено в една или друга степен съвместна грижа за потомството, 
кооперативност при обезпечаване на прехраната и общи усилия при защитата на общността от външни нападатели. 



     в)   г)  
 

Илюстрация 4.10. а) Генна мрежа450; б) Визуализация на метаболична мрежа Визуализация 
на метаболична мрежа на Saccharomyces cerevisiaeDCCLXXXIII,451; в) Мрежа на протеиновите 
взаимодействия на Saccharomyces cerevisiae452; г) Хранителна верига „хищник—жертва“ в 
сладководна вода — езерото Литъл Рок, Висконсин453.  

 
 Когнитивни МРЕЖИ  
 

 Когнитивните мрежи454 са мрежи на отношения между когнитивни, т.е. 
свързани със знанието обекти. Ето примери за такива мрежи: 

▪ Мрежи на героите в известни произведения на световната литература, 
например „Илиада“, „Дейвид Копърфийлд“DCCLXXXIV, 
„Клетниците“DCCLXXXV, „Анна Каренина“, „Хъкълбери Фин“DCCLXXXVI. 

▪ Мрежи на персонажите в свещените книги, например в Библията. 
▪ Мрежи на персонажите от древногръцката митология (богове, 

нимфиDCCLXXXVII, чудовища, сирениDCCLXXXVIII, простосмъртни). 
▪ Лингвистични (езикови) мрежи от тип 1, които са съставени от думи, 

свързани със синтактични връзки между думите, например думите в 
романа на Джордж Оруел „1984“. На сходен принцип работи 
тезаурусаDCCLXXXIX, например речникът, вграден в програми за писане 
на текстове като Word. 

▪ Лингвистични (езиковите) мрежи от тип 2, които характеризират 
връзките между езиците, разпространени в даден регион (или 
държава, или област). 

▪ Мрежи на нотите в музикалните произведения на БахDCCXC, 
МоцартDCCXCI, БетховенDCCXCII, ШопенDCCXCIII, дори на съвременни 
китайски композитори, в поп музиката. 

 
DCCLXXXIII Saccharomyces cerevisiae — вид едноклетъчни гъби; вероятно са едни от най-важните такива гъби (дрожди) за 
човека поради тяхното значение както при печенето (мая за тесто), така и при варенето на бира. 
DCCLXXXIV „Дейвид Копърфийлд“ („The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the 
Younger of Blunderstone Rookery“ 1849) — роман на Чарлз Дикенс (Charles John Huffam Dickens, 1812—1870) — 
забележителен английски писател. 
DCCLXXXV „Клетниците“ („Les Misérable“, 1862) — роман на Виктор Юго. 
DCCLXXXVI  „Хъкълбери Фин“ („The Adventures Of Huckleberry Finn“, 1884) — роман на знаменития американски писател, 
журналист и хуморист Марк Твен (Mark Twain, литературен псевдоним на Самюъл Лангхорн, Клемънс, Samuel 
Langhorne Clemens, 1835—1910). 
DCCLXXXVII Нимфи (др. гр. νύμφαι, лат. nymphae — девойка, невеста) — дълговечни, но невинаги безсмъртни красиви 
девойки полубогини, олицетворение на животворните сили на природата. (Срв. Батаклиев, Георги. „Антична митология. 
Богове и герои. С.: Изток—Запад, 2011, с. 257). 
DCCLXXXVIIIСирени (др. гр. σειρῆνες, лат. sirenes) — морски същества, полуптици-полудевойки, омайвали с вълшебни песни 
мореплавателите, увличали ги към скалите и там разбивали корабите им. (Срв. Батаклиев, Георги. „Антична митология. 
Богове и герои. С.: Изток—Запад, 2011,  337—338). 
DCCLXXXIX Thesaurus (лат. θɪˊsɔ:rəs) — речник, енциклопедия, справочник, лексикон; речник на синонимите и антонимите; 
съкровищница, източник хранилище. Синоними (гр. συνώνυμος — едноименен от σύν, вариант σύμ, първоначално ξύν – 
с, заедно, съвместно и όνομα — име) - думи, които се пишат и чуват различно, но имат сходно значение. Антоними (гр. 
αντί- — против + όνομα — име) — думи, които се пишат и чуват различно и имат противоположно значение.  
DCCXC Йохан Себастиян Бах (Johann Sebastian Bach, 1685—1750) — забележителен германски композитор, виртуозен 
органист. 
DCCXCI Волфганг Амадеус Моцарт (Johann Chrysostom Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791) — гениален австрийски 
композитор.  



▪ Мрежи на отделни блокове (части), фигури или цветове в картини, 
например при кубистите и/или футуристите МондрианDCCXCIV, Казимир 
МалевичDCCXCV, ПикасоDCCXCVI, БракDCCXCVII 455,456 
 

Пример 7 

 

а)   б)  
 

 

Илюстрация 4.11. а) Лингвистична мрежа, показваща дистанцията между езиците в 
Европа457; б) Картината на Казимир Малевич „Дървосекач“ — мрежата на 
непресичащите се блокове458. 

 
 Други МРЕЖИ  
 Това са мрежи, които не попадат изцяло или частично в горната 
класификация на мрежите като социални, информационни, технологични, 
биологични и когнитивни. Ето примери за такива мрежи: 

▪ геофизичнитеDCCXCVIII мрежи; 
▪ мрежите на реките (и притоците на една река), езерата и океаните; 
▪ мрежовите молекули от атомите на инертните газове; 
▪ мрежите на суперструните (в микро-света); 
▪ мрежите на звездите и „черните дупки”DCCXCIX в астрономията (мега-

света).  

 
DCCXCII Лудвиг ван Бетховен (или Бетовен) (Ludwig van Beethoven, 1770—1827) — германски композитор, смятан за един 
от най-великите композитори човешката история.  
DCCXCIII Фредерик  Шопен  (фр. Frédéric François Chopin, полски Fryderyk Franciszek Szopen, 1810—1849) — знаменит 
полски композитор и пианист виртуоз. Виртуоз (итал. virtuoso  от лат. virtus — доблест, талант) е изпълнител, най-често 
музикант, владеещ до съвършенство техниката на изкуството, човек, достигнал в своята работа най-високата степен на 
майсторство. 
DCCXCIV Питер Корнелис (Пийт) Мондриан  (Pieter Cornelis "Piet" Mondriaan, след 1906 Mondrian, 1872—1944)  — 
холандски художник, който едновременно с Василий Кандинский и Казимир Малевич поставя началото на 
абстракционизма. Василий Кандински (Василий Кандинский, 1866—1944) — руски художник. Самопровъзгласява се за 
създателя на първата абстрактна картина, въпреки съмнения, че я е датирал умишлено с по-ранна дата. 
DCCXCV Казимир Малевич (Kazimierz Malewicz, 1879—1935) — руски художник, теоретик на изкуството и философ от 
полски произход. Картината „Дървосекач“ („Лесоруб“, 1912—1913) е произведение в абстрактното направление в 
живописта и поезията кубофутуризъм, съединило идеите на френските кубисти и италианските футуристи. Кубизъм 
(фр. сubisme) — модернистко направление в изобразителното изкуство, най-вече в живописта, зародило се във 
Франция в началото на XX  век и характеризиращо се използването на подчертано геометризирани условни форми, със 
стремеж да се „раздробят“ реалните обекти на стереометрични примитиви. Футуризъм (лат. futurum — бъдеще) — общо 
название на художествени авангардистки движения главно в поезията в първите две десетилетия на XX век, най-вече в 
Италия и Русия, интересуващи се преди всичко от формата, а не толкова от съдържанието на стиховете, често 
измислящи свои думи и използващи вулгарна лексика, професионален жаргон, езика на документа, плаката и афиша 
DCCXCVI Пабло Пикасо (Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la 
Santísima Trinidad Clito Ruiz y Picasso Ruiz Picasso, накратко Pablo Picasso, 1881—1973) — испански художник и 
скулптор. Създател е на кубизма (заедно с Жорж Брак), преминава през сюрреализма, но остава един от най-големите 
художници, повлияли изключително много развитието на изобразителното изкуство на XX век. 
DCCXCVII Жорж Брак (Georges Braque, 1882—1963) — френски художник, график и скулптор, създател заедно с Пикасо на 
кубизма.  
DCCXCVIII Геофизика (др. гр. Γαία, γῆ — Земя + φύσις — природа) — комплекс от науки, изследващи с физически методи 
вътрешния строеж на Земята, физиката на нейните вулкани, океани, езера, реки, ледници; физиката на атмосферата 
(метеорология, климатология); т.е. това е наука за физиката на Земята и нейната среда в космоса. 



 

 
Пример 8 

 

а)      б)  
 

Илюстрация 4.12. а) Мрежа на притоците на реката Фела (Fella) в Североизточна 
Италия459;  б) Изображение на черна дупка460. 

 
ПОЯСНЕНИЕ 

 Изучаването на мрежовата архитектура, топологияDCCC и динамика е свързано с 
теорията на математическите графи — раздел от математиката, изучаващ свойствата на 
графите. Графът е съвкупност от елементи и ребра, като елементите са върховете на графа, а 
ребрата са отсечките, свързващи различни двойки от елементи един с друг. Неговото 
изображение показва как възлите са свързани чрез връзките, т.е. как върховете са свързани 
чрез ребрата. 

 
 

          
 
 Илюстрация 4.13.  Схеми на графи461.  

 
 Теорията на графите води началото си от една исторически достоверен случай. В град 
Кьонигсберг, тогава в Прусия, а сега с названието Калининград в Русия,DCCCI трябвало да бъде 
решен т.нар. проблем с мостовете. Кьонигсберг бил разположен така, че през него 
преминавала река Прегел с два ръкава и се образували няколко острова. Построени били 7 
моста. Въпросът бил дали може пешеходецът да обиколи целия град, като пресече всеки мост 

 
DCCXCIX Черна дупка — област в пространство-времето, в която гравитационното привличане е толкова голямо, че тя не 
може да бъде напусната от нищо, дори от светлината. Общата теория на относителността предвижда, че достатъчно 
компактна маса би могла да деформира пространство-времето до такава степен, че да се образува черна дупка. 
DCCC Топология — дял от математиката, който изучава начините, по които различни обекти (пространства, обеми, тела, 
елементи), се деформират, без да променят основните си свойства и елементи, т.е. изследват се тези деформации, 
които протичат без разриви и слепване на части от обектите. Германският учен от чешки произход Йохан 
Листинг (Johann Listing, 1808—1882) пръв въвежда термина „топология”, но за баща на науката топология се смята 
Анри Поанкаре (Henri Poincaré, 1854—1912) — забележителен френски математик, физик и философ. В теорията на 
мрежите топологията се занимава със структурата на мрежата и начините на свързване на нейните елементи — възли 
(върхове) и връзки (ребра), — при това както с физическите, така с логическите взаимовръзки между възлите на 
мрежата. Графичната схема с възлите и връзките (кой елемент с колко други е свързан) онагледява топологията на 
мрежата. 
DCCCI Кьонигсберг (лат. Regiomontum, нем. Königsberg, пълно име Кьонигсберг-ин-Про́йсен, нем. Königsberg in Preußen — 
т.е. Кьонигсберг в Прусия, рус. Кёнигсберг) е предишното име на днешния руски град Калининград в периода до 
преименуването му през 1946 г. 



само веднъж?  
 Великият математик Леонард ОйлерDCCCII решава този проблем през 1735—1936 г. Той 
представя всички възможни пътища в Кьонигсберг във формата на граф (вж. Илюстрация 
4.14.). Възлите на графа са отделните части на града, а ребрата са връзките помежду им. 
Тогава въпросът вече звучи така: „Може ли да се измине целият граф, пресичайки всяко ребро 
само веднъж?“ Леонард Ойлер доказва, че това не е възможно462. 
 Ето какво собственоръчно пише Леонард Ойлер: „В град Кьонигсберг в Прусия има 
остров А, наречен „Кнайпхоф“ с два ръкава на реката (Прегел), течащи край него. Има 
седем моста a, b, c, d, e, f и g, пресичащи двата ръкава. Въпросът е дали човек може да 
планира разходката си по такъв начин, че да пресече всеки от тези мостове веднъж, не но 
повече от веднъж. [...] На базата на горното аз формулирах следващия общ проблем пред 
себе си: При всяка конфигурация на реката и ръкавите, на които тя може да се раздели, 
както и при всеки брой на мостовете, да се определи възможно ли е или не е възможно да 
се пресече всеки мост точно веднъж”.463 
 

   
 

Илюстрация 4.14.  Схема чрез граф на центъра гр. Кьонигсберг с части от града A, B, C, D — те на графа са 
възлите, а мостовете са ребрата464,465. 

 
 В теорията на графите броят на връзките на всеки възел се нарича степен 
(свързаност) на възела. Тя се определя от броя съседни възли, т.е. такива, с които даденият 
възел е свързан. Да се премине през даден мост (ребро) само веднъж означава всеки мост да 
има степен 1. Леонард Ойлер доказва, че ако N0 е броят на възлите (частите на града), чиято 
степен е нечетна (в случая този брой е 7), то: 

1. Ако N0>2, няма решение. 
2. Ако N0=2, има едно-единствено решение, започвайки движението от един от двата 

възела с нечетна степен 
3.  Ако N0<2, има решения, започвайки движението от всеки възел466. 

 
 Още няколко определения от теорията на графите: 

o Път от възел Х до връх У е последователността от възли и връзки, които водят от 
Х до У. 

o Дължина на пътя е броят на връзките в един път. 
o Свързан граф — граф за който между всички възли има поне един път. 
o Несвързан граф — граф, за който съществуват възли без път между тях. Всеки 

несвързан граф може да се представи като съвкупност от краен брой свързани 
графи, наречени компоненти. 

o Цикъл (контур) — път, за който началния и крайния възел съвпадат. 
o Пълен граф — граф, за който има ребра между всеки два върха. Ако един пълен 

граф се състои от N възли, то броят на ребрата в него е [N.(N-1)]/2. 
o Ориентирано ребро — това е еднопосочно ребро, то свързва възел Х с възел У, 

но не свързва възел У с възел Х. 
o Неориентирано ребро — това е двупосочно ребро, но свързва възел Х с възел У и 

възел У с възел Х. Всяко неориентирано ребро може да се представи като 
съвкупност от две ориентирани ребра с различни посоки. 

o Бримка — ребро, за което началния и крайния възел съвпадат. 
o Паралелни ребра — ребра, които свързват едни и същи възли. 
o Неориентиран граф — граф, които съдържа само неориентирани ребра, без 

 
DCCCII Леонард Ойлер (Leonhard Euler, 1707—1783) — гениален швейцарски математик, физик и астроном, работил през 
голяма част от живота си в Русия и Прусия. 



бримки и без паралелни пътища. 
o Ориентиран граф — граф, които съдържа само ориентирани ребра.  

 

                                 
 

 — бримка;       — паралелни ребра. 
  

     
  
 Илюстрация 4.15.  Основни понятия в теория на графите467,468. 
 

o КлъстериранеDCCCIII — показва гъстотата на ребрата в един подграф (част от 
граф). Колкото по-голямо е клъстерирането, толкова по-голяма е гъстотата на 
ребрата в подграфа по отношение на целия граф и затова клъстерирането може да 
доведе до съществуване на тясно споена общност от възли вътре в целия граф. 
Общността тук е множество от възли със сходни свойства469. 

o ПромеждутъчностDCCCIV — свойство на едни връх в графа, което показва колко 
често този връх лежи на най-краткия път между другите върхове. Например в 
графа на летищата и полетите на гражданската авиация големи значения на 
промеждутъчността (betweenness) имат големите международни летища. Понякога 
това свойство се нарича и така „промеждутъчност по най-кратките пътища“ 
(shortest-path betweenness)470. 

 Много от идеите и понятията в теорията на графите се използват в анализ на мрежите. 
При графите картината е стилизирана, там няма значение  характерът нито на възлите, нито 
на връзките помежду им (дали става дума за социални, информационни, технологични, 
биологически, когнитивни или т.н. действащи субекти и техните взаимодействия. 
 Като опит да се изучават свойствата на мрежите чрез теорията на графите е 
използването на т.нар. случайни графиDCCCV от Пал Ердьош и Алфред РениDCCCVI. Случайният 
граф може да се създаде като се вземат N възли (върхове) Х1, Х2, … XN и се построят 
(нарисуват) определен брой линии (ребра) между избрани по случаен принцип двойки възли. 
Ако един възел Xn има k съседа (т.е. свързан е със k възли и всеки от неговите съседи има 
също k съседа, тогава Xn ще има k.k=k2 „втори“ съседи. Ако всеки от неговите „втори“ съседи 
има k съседи, то Xn ще има k.k.k=k3 „трети“ съседи, съответно k4 „четвърти“ съседи. Ако 
допуснем, че повечето хора имат 300 познати, то познатите на познатите на познатите на 
техните познати стават 3004, т.е. 8 100 000 000, а това е повече от сегашното население на 
света 7 100 000 000. Значи на теория, ние сме максимум на 4 стъпки като познанства 
отдалечени от всеки човек на планетата. По нататък ще разгледаме по-подробно феномена 
„Светът е малък“ или „Шест степени на разделяне“ („Small world“ или „Six degrees of 
separation“), сега само ще отбележа, че степента на разделяне D, (т.е. максималният брой 
стъпки за достигане до всеки възел, напр. всеки човек в мрежата, това също така се нарича 
диаметър на графа), в един случаен граф със средно k връзки („познанства“) за всеки възел, 

 
DCCCIII Клъстер (англ. cluster — грозд, чепка, кичур, китка, храст, съцветие) — обединение на няколко еднородни 
елемента, което може да се разглежда като самостоятелна единица с определени свойства. Най-често те се събират 
заедно, за да увеличат способностите си чрез взаимодействие помежду си. 
DCCCIV Промеждутъчност (англ. Betweenness) —  от англ.  between — между, помежду. 
DCCCV Случаен граф (англ. random graph) — общ термин за обозначаване на вероятностното разпределение на графите. 
Случайните графи са образувани чрез случаен процес на възникване на връзки между възлите. От математическа 
гледна точка това са типичните графи, затова често в някои контексти всеки модел на граф означава случаен граф. 
DCCCVI Алфред Рени (Rényi Alfréd, 1921—1970) — унгарски математик. 



се определя по формулата: kD=N, т.е. D=lnN/lnk. Понеже lnN нараства много бавно с ръста на 
N (броят на възлите, на участниците в графа), то степента на разделяне е много малка дори 
при много големи системи. 
 Опитът да се прилагат случайните графи към изучаването на мрежовите структури 
обаче се натъква на един изключително сериозен проблем. Например при хората познатите на 
познатите на един човек могат да бъдат и негови познати, защото кръговете от познати се 
припокриват. Нещо повече, много вероятно е ако Y и Z са познати на X, те да са познати и 
помежду си, т.е. напълно вероятно и логично е моите приятели също да са приятели помежду 
си. Това означава, че в реалната социална мрежа ако X има средно k познати и всеки от тях 
също има средно k познати, то X няма да има k2 „втори“ познати, а по-малко и дори много по-
малко. Ето това е вече споменатото свойство клъстериране в графа (в случая — в 
социалната мрежа). Коефициентът на клъстериране С може да се определи като средният 
брой от двойки съседи на един възел, които са съседи и един с друг, разделен на общия брой 
възли (средният брой от двойки познати на даден човек, които са познати и един с друг). В 
напълно свързаната мрежа, в която всеки познава всеки, C=1, защото всеки двама познати на 
един човек са и познати помежду си. В случайния граф (да напомня, че „случаен“ на английски 
език е „random“) коефициентът на клъстериране Crand=k/N, т.е. в големи мрежи (N е голямо) той 
е много малък. 

 
Мрежа N ℓ C Crand 

Мрежа на филмови актьори в Холивуд 225-226 3.65 0.79 0.00027 

Невронна мрежа на червея C. 
ElegansDCCCVII 

282 2.65 0.28 0.05 

Западната електропреносна мрежа  в САЩ 4941 18.7 0.08 0.0005 

  
Таблица 4.5. Брой на възлите N, средна степен на разделение ℓ, коефициент на клъстериране C за реални 
мрежи; Crand — коефициент за клъстериране в аналогичен по брой на възлите случаен граф471. 

 
 

 
 
 Илюстрация 4.16.  Червей C. elegans (Caenorhabditis elegans).  

 
 Вижда се, че в реалните мрежи клъстеризацията е много по-голяма. Може да се каже 
дори, че в случайния граф няма клъстериране. В него вероятността двама души да са 
приятели е не по-голяма от това двама случайно избрани хора да са приятели.  
 Случайните графи са много атрактивни за изследване. Нещо повече, те са 
демократични по своя характер, даже бих казал не толкова демократични, колкото 
социалистически (защото образно казано, са като тържество на уравновиловката) — въпреки 
че при тях разпределението на връзките да е на случаен принцип, или именно заради това, 
повечето възли ще имат приблизително равен брой от връзки, т.е. при тях наистина цари 
уравновиловка. Това е така, защото в случайния граф възлите следват Поасоновото 
разпределение с камбановидната крива и много рядко ще се намери възел със значително 
повече връзки от средното за графа472. Поасоновото разпределение има изпъкнал връх, който 
показва, че мнозинството от възлите са с един и същи брой връзки, както при 
средностатистическия възел. От двете страни на този изпъкнал връх разпределението 

 
DCCCVII Червей Caenorhabditis elegans — свободно живеещ кръгъл червей с дължина около 1 мм. Много изследван обект 
в биологията и особено в молекулярната биология. Широко се използва като моделен организъм в изследванията по 
генетика, неврофизиология и т.н. 



стремително намалява, което прави значителните отклонения от средното много редки. Така 
например, при разпределението по височина при мъжете, камбановидната крива означава, че 
повечето от тях са с ръст между 1,60 м и 1,80 м, като рядко има мъже с височини 1,30 м и 2,10 
м, практически крайно рядко се случва да има мъже с височини 1,00 м и 2,40 м и е невъзможно 
да съществуват такива с височини 0,70 м и 2,70 м. 
 Мрежи, наподобяващи (от типа на) случаен граф, т.е. случайните мрежи се наричат 
също така „експоненциални“DCCCVIII, защото вероятността един възел да е свързан с k други 
възли намалява експоненциално за големи k.473 

 

 

 
DCCCVIII Eкспоненциалeн ръст — такова нарастване на една величина, при което скоростта на нарастването е 
пропорционална на значението на самата величина. Това е много бързо нарастване. Когато имаме дискретна област 
на определяне (с равни интервали), този ръст се нарича геометричен, защото значенията на функцията образуват 
геометрична прогресия. Геометричната прогресия е последователност от числа b1, b2, b3 … (членове на прогресията), в 
която всяко следващо число, започвайки от второто, се получава от предното с умножаване на определено число q 
(знаменател на прогресията), като b1≠0, q≠0, b1, b2=b1q, b3=b2q, … bn=bn-1q.  
В математиката, експоненциалната функция е тази функция, която е равна на собствената си производна. Бележи се с 
ex или exp(x); е — неперовото число (e = 2,71828...). Използва се за изразяване на функционална връзка, при която 
фиксирана промяна в абсолютната стойност на независимата променлива води до фиксирана пропорционална 
промяна (т.е. процентно увеличение или намаляване) в стойността на функцията. Носи името на Джон Непер (John 
Napier, 1550—1617) — шотландски математик, един от изобретателите на логаритмите и първият, който публикува 
логаритмичните таблици.  



ПЕТА ГЛАВА 
 

Мрежовото общество — 2: Структура на мрежите 
 

    
 

Доколкото обикновените връзки в обществото са някак си 
солидни и самостойни, защото носят усещането 
едновременно за опора и за уют, и доколкото те 
установяват критериите за здравомислие в смисъл на 
сигурност и сигурност в смисъл на самодостатъчност, 
онзи, който е видял света да виси на косъм, действително 
изпитва известно затруднение да ги възприеме сериозно 
като такива. Доколкото светските авторитети и 
йерархия — дори най-естественото превъзходство и най-
необходимата субординация — са склонни да определят 
съответно място на човека и да му създават сигурност за 
неговото положение, онзи, който е видял човешката 
йерархия с главата надолу, винаги ще гледа с лека 
насмешка на нейните превъзходства. 

Джилбърт Кийт ЧестъртънDCCCIX 
 
  
 Тази глава е посветена на структурата на мрежата, т.е. на това, което 
прави мрежата мрежа, понякога поради, а понякога въпреки характера на 
изграждащите я елементи и на връзките помежду им. Разбира се, структурата 
на мрежата не е напълно независима от нейните възли и връзки, всяка мрежа 
има свой характер и дори свой нрав. Но в своето изграждане мрежата именно 
затова е мрежа, защото главното в нея е мрежовостта (и това не е тавтология!), 
мрежовото заплитане, вплитане, преплитане и изплитане. Тъкмо то ни 
позволява да определим системата, организацията, групирането, тъканта като 
мрежа. Благодарение на нашето виждане чрез сетивата или на нашето 
схващане чрез мисълта, ние правим достоверен извод какъв обект 
наблюдаваме и изследваме, какви методи за анализ трябва да подберем, за да 
разкрием същността му и да прогнозираме неговото поведение. 
 Както показах в предходната си книга474, съвременната наука за 
сигурността  се базира на осем парадигмални, аксиоматични понятия, 
разделени в две групи (вж. Илюстрация 5.1.): 
 ● Първата група, това е базата, инфраструктуратаDCCCX на науката за 
сигурността — Система, Процес, Логика и Абстракция. 
 ● Втората група, това е надстройката, суперструктуратаDCCCXI на науката 
за сигурността — Интерес, Конфликт, Сила и Сигурност. 
 Ако първата група понятия са фундаментът на всяка съвременна наука (и 
на науката за сигурността в частност), то втората група понятия са най-важните, 
с които оперира конкретно науката за сигурността. А всички те са 
парадигмални, аксиоматични, именно защото без тях не e възможно да се 
изгради цялата смислова архитектура и философската същност на тази наука. 
 

 
DCCCIX Джилбърт (или Гилбърт) Кийт Честъртън, по-познат с инициалите Г. К. Честъртън (Gilbert Keith Chesterton, 1874—
1936) — английски писател, поет, публицист и християнски мислител. Цитатът е от книгата му „Св. Франциск от Асизи. 
Св. Тома от Аквино — Немия вол”, С.: Покров Богородичен, 2009, 72—73 (превод Ваня Николова). 
DCCCX Инфраструктура — група (комплекс) от взаимосвързани елементи, която служи като основа на функционирането 
на системата. 
DCCCXI Суперструктура — група, комплекс от взаимосвързани елементи, която се надгражда върху инфраструктурата и 
обезпечава функционирането на системата. 



 
 
 Илюстрация 5.1. Категориална архитектура на науката за сигурността. 

 
 Приоритет на моето настоящо изследване е първото от тези понятия — 
Система. Системното мислене и действие днес е единственият възможен и 
ефективен метод при изучаването на сигурността. Затова за целите на по-
нататъшния анализ ще дам следното определение за система: Система е 
интегрирана общност от взаимосвързани елементи, ефектът от 
взаимодействието между които се измерва със свойства, които са 
синергетичен резултат от свойствата на отделните елементи. 
 Всяка система се характеризира с две категориални нива, на които 
съответстват два набора от понятия:  

• Концептуално ниво („обвивка”), което включва Цел, Стратегия, 
Субект на управление и Обект на управление; 

• Съдържателно ниво („сърцевина”), което съдържа Структура, 
Ценности, Правила и Ресурси. 

 Понятията „Цел”, „Стратегия”, „Субект на управление” и „Обект на 
управление” могат да бъдат разглеждани като концептуална рамка, т.е. 
обвивка, форма, черупка на системата. Те най-общо отговарят на въпросите: 
„Какво трябва да се прави?” и „Защо трябва да се прави?”. 
 Целта определя към какво се стреми Системата, какъв е смисълът на 
нейното функциониране, в името на какво си взаимодействат нейните 
елементи. Тя се състои най-често от различни взаимосвързани, преплитащи се, 
допълващи се подцели. Тези подцели могат да бъдат структурирани като 
образувания, наподобяващи верига (последователност), колело (различни 
цели са свързани с една по-значима от останалите), грозд (някои цели са 
подразделят на още подцели), плетеница (всяка цел се свързва с някаква 
извадка от другите цели), дърво (йерархия на целите) и другиDCCCXII. 
 Стратегията дава отговор на въпроса Как да бъде постигната Целта. 
Стратегията е сборът от идеи, визия, мисия и подходи, при реализирането на 
които Системата постига своята Цел, осъществява себе си и осмисля своето 
съществуване. Без Стратегия Системата е сляпа, неефективна, колкото и 

 
DCCCXII Вж. също по-долу, описанието на видовете мрежова топология от Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд. 



правилно и съответстващо на нейния замисъл да е формулирана Целта. 
Стратегията може да се състои от различни секторни, подсистемни стратегии 
(sub-system strategies). 
 Субектът на управление е този, който управлява Системата, т.е. 
онази интегративна (като правило минимална, ограничена) част от Системата, 
която осъществява Стратегията на Системата, водеща до реализиране Целта 
на Системата. Той, в зависимост от това каква е Системата, може да бъде 
институция (институции), неин елемент (подсистема от елементи), орган 
(органи) и други. 
 Обектът на управление е този, който е управляван в Системата, т.е. 
онази (като правило максимална, преобладаваща) интегративна част от 
Системата, със, чрез, заради и в името на която се осъществява Стратегията 
на Системата, водеща до реализиране на Целта на Системата. Той, в 
зависимост от това каква е Системата, може да бъде общност (общности), 
индивиди (подсистеми от индивиди), организъм (организми), суперорганизъм 
(съставен от елементи и/или организми) и други. 
 Понятията „Структура”, „Ценности”, „Правила” и „Ресурси” могат да 
бъдат разглеждани като съдържателна същност, т.е. сърцевина, субстанция, 
ядро на системата. Те най-общо отговарят на въпросите: „Как трябва да се 
прави?” и „Кой трябва да го прави?”. В тази глава за нас е важно понятието 
Структура, на което ще бъдат посветени моите основни творчески усилия. 
Затова ще променя логическото подреждане на тези четири понятия и ще дам 
най-напред кратки разяснения за останалите три. 
 Ценностите са специфичните маркери на Системата, свързани с 
нейната култура, памет, традиции и обичаи. Те са понятие, с помощта на което 
се характеризират социално-историческото значение за обществото и 
личностният смисъл за човека на определени явления от действителността475. 
Ценностите  спояват елементите на системата и ги отграничават от елементите 
на други системи. Относно безусловността на Ценностите Системата би могла 
да каже: „При нас е така!”. 
 Правилата са законите, стандартите, разпоредбите, по които 
функционира Системата. Те най-общо представляват облечена в норми воля 
на управляващите (управляващия център). Относно условността на Правилата 
Системата би могла да каже: „При нас ще бъде така!”. 
 Ресурсите са средствата, чрез които Системата си гарантира 
нормалното функциониране и преодоляването на кризисни ситуации — при 
социалните системи ресурсите биват преди всичко четири типа: материални, 
финансови, когнитивни (свързани със знанието — know what, know why, know 
when and know howDCCCXIII) и човешки. 
 И така, нека сега премина към Структурата. 
 Структурата определя архитектурата на системата, нейните йерархични 
нива, връзките за взаимодействие и каналите за обмен на информация.  
 Вече многократно стана дума, че една от главните характеристики на 
настоящето е засилващият се конфликт между йерархичните и мрежовите 
структури (т.е. между организациите, системите, свързаностите, които имат 
съответно йерархична и мрежова структура), в частност между йерархичния 
характер на институциите в системите за сигурност и мрежовия характер на 
предизвикателствата и рисковете пред тези системи. Това поражда 
философски, политически, управленски и дори ментални проблеми, тъй като 

 
DCCCXIII Да се знае какво, кой, кога и как. 



ние имаме инструменти за предизвикателства и рискове, които все по-рядко ще 
попадат в радараDCCCXIV на нашето стратегиране и развитие, а все по-често ще 
възникват предизвикателства и рискове, за посрещането на които ние все още 
нямаме адекватен инструментариум. 
 Структурата определя архитектурата на системата, нейните 
йерархични нива, връзките за взаимодействие и каналите за обмен на 
информация. 
 Йерархичните структури имат сложна, неадаптивна, трудно променима 
и вертикално изградена архитектура, с много нива на управление и подчинение. 
В тях се преследват ресурсно ориентирани стратегии (базирани на 
ресурсите). Йерархичните структури се стремят (предпочитат) да правят преди 
всичко това и така, което и както умеят да го правят, и да го правят толкова и 
тогава, колкото и когато желаят да го правят. 
 Мрежовите структури имат опростена, адаптивна, гъвкава, 
хоризонтално изградена архитектура, с ограничен брой нива на управление и 
подчинение. В тях се преследват целево ориентирани стратегии (базирани 
на целите). Мрежовите структури се стремят (подготвят се) да правят преди 
всичко това и така, което и както трябва да бъде направено, и да го правят 
толкова и тогава, колкото и когато се налага да бъде направено. 
 В днешно време повече не можем да смятаме, че е необходимо да се 
въоръжим с някакви способности и да си въобразяваме, че тези способности 
ще са ни достатъчни винаги и при всички ситуации. Днес нещата коренно се 
променят и все повече Целта определя Ресурсите, а не Ресурсите — Целта. 
Ние трябва да отидем при проблема и да отговорим на изискванията му, а не 
да търсим проблеми, които да отговорят на нашите изисквания. Трябва да 
работим не това, което знаем, а да знаем това, което трябва да работим. 
Навлизаме в дълбоки и неспокойни води на личностната или общностна 
реализация, когато не за човека (екипа, организацията, фирмата) ще се търси 
работа, а за работата ще се търси човек (екип, организация, фирма). 
 Както сподели мой колега, доцент — университетските преподаватели не 
могат вече и повече (по-скоро не бива да си позволяват все така) да бъдат 

кабинетни колекционери (в добрия смисъл на тази дума, а в не толкова добрия 
смисъл — архиватори и компилатори) и самоцелни разпространители на 
знания. Да закачат знанията като картини по стените и всички да им се 
възхищават: „Ах, колко много знае този човек, какъв силен, интелигентен 
преподавател е!“. Напротив, университетските преподаватели трябва да станат 
ефективни производители и прагматични търговци на знания — да намират 
клиенти, които имат нужда от тях, т.е. да отидат при потребителите, а не да 
чакат потребителите да дойдат при тях, за да получат това, което те им 
предлагат. Така се променя и характерът на преподаваното знание. То не може 
да продължава да бъде знание сàмо и самò за себе си, някакъв статичен масив 
от информация, натрупан от други учени и преподаватели някога, преди време 
и добросъвестно (дано добросъвестно!) преразказан от дадения преподавател 
като собствен продукт. Знанието, което се преподава трябва да става все по-
динамично натрупвано, преосмисляно, актуализирано и при това едновременно 
следващо най-високите образци на европейските, американските и руските 

 
DCCCXIV Радар — радиолокатор, радиолокационна станция (съкратено РЛС (акроним от английския израз Radio Detection 
And Ranging, „радио откриване и определяне на разстояние“) е система, която използва радиовълни (т.е. 
елоктромагнитни вълни с дължина на вълната 100 км до десети от милиметъра, използвани за предаване на 
информация (говор, музика, изображения) с цел определяне на местоположението и на скоростта на отдалечени 
обекти като кораби, самолети, снаряди и изкуствени спътници, а също така и дъждовни облаци. 



университети и научни центрове, и целево, приоритетно, обърнато към 
дневния ред на българското общество и потребностите на страната ни.  
 Принципът, че Целта определя Ресурсите (а не Ресурсите — Целта) се 
отнася със същата сила и за Институциите. Те, както току-що бе казано, не 
могат повече да действат в съответствие с принципа „Има човек — да му 
намерим работа” (най-често — да му намерим работно място), а съгласно 
принципа „Има работа — да намерим човек, който да я свърши най-добре”. 
Естествено, по този начин ще се промени, дори радикално, самото формиране 
на персонала на институциите, ще се повишат критериите за назначаване 
(„вземане“) на хора, за оценка на тяхната дейност и за кариерното им развитие.  
 Както вече казах, именно математическите методи за анализ на 
мрежовите (включително социалните) структури внасят в науката за 
сигурността нещо качествено ново, провокиращо мисленето и разрушаващо 
стереотипите, срещу което  впрочем в част от научните и преподавателските 
среди съпротивата е много силна — къде-къде по-лесно и приятно е да се 
повтарят старите „допотопни“ мантри, по линията на най-малкото 
съпротивление и на най-баналната фактология. С непредотвратимото 
навлизане на математическите модели — поради силната потребност от тях 
при изследването на мрежовите структури, — в науката на сигурността се 
появяват нови аромати и нови дилеми, нови инстинкти и нови комплекси. В нея 
започват да бродят нови духове и да се заражда нова духовност, а това за 
непривикналите към светлината сетива и за привикналите към статиката 
нагласи неизбежно изглежда като нещо необикновено и звучи донякъде 
ирационално! Мрежовите структури се превръщат в своеобразен хит в 
изучаването на съвременните системи. Те като правило са структури с много 
по-голяма, Пригожинова, сложност — самоорганизиращи се, комплексни, 
нелинейни, синергетични. Сложността им се определя не само от броя на 
звената, но и от това как тези звена си взаимодействат. Те са много по-гъвкави 
и по-адекватно реагиращи при промяна във външната среда. Затова са по-
ефективни в извънредни ситуации и кризи. 
 В същото време държавата, институциите от системата за национална 
сигурност, мисленето (и не на последно място също и преподаването на 
знания) в сигурността запазват своята йерархична структура, своите 
пройерархични рефлекси и йерархично-обсесниDCCCXV инстинкти. Всъщност, 
оттук произтича и драмата на Държавата в наши дни — Държавата трябва да 
съчетава йерархичността, защото все пак е Държава, с мрежовостта — за да е 
способна да дава отговор на съвременните предизвикателства. 
 ● Държавата все още не може да не бъде йерархично организирана. 
Това е свързано с нейния характер, с целите и задачите, които тя реализира, с 
начина, по който функционира и с процедурите, по които взема решения. А и 
известна йерархичност е необходимо условие за самото усещане на народа — 
че има държава, че има държавност, че има власт и управление. 
 Точно за тази необходимост от йерархичност говорят Жак АталиDCCCXVI 
и Марк ГийомDCCCXVII: „Дори легитимността на йерархията да е организирана 
различно според обществените системи, всяко общество се организира според 
рационализиращи критерии за йерархичност”476. И автор като Ърнест 

 
DCCCXV Обсесия — натрапчива тревожност, свързана с идея фикс, нежелано чувство или емоция, често придружено със 
симптоми на тревога и безпокойство; натрапчива, често безпричинна идея или емоция, обсебване. Идея фикс или фикс 
идея (фр. idée fixe) — натрапчива, обземаща, поглъщаща идея. 
DCCCXVI Жак Атали (Jacques Attali, 1943) — френски икономист, писател и политик. 
DCCCXVII, Марк Гийом (Mark Guillaume) — френски икономист. 



ГелнерDCCCXVIII макар да говори, че  моделът „чист пазар—минимализирана 
държава" няма много общо с действителността или дори с евентуално 
възможното или желаното и че „най-ефективните съвременни икономики 
практикуват хлабаво сътрудничество между държава и икономика и работят на 
базата на неформални мрежи и неформален натиск, без да лишават 
производствените единици от автономност и свобода на движение”, въпреки 
това признава „значението на държавата като определяща климата, както и 
неизбежно политическото естество на важните икономически решения”477. 
 ●  Но държавата днес не може да се справя с новите рискове и 
опасности, опоненти и врагове, ако не започне да се адаптира, включително и 
структурно към новите парадигма и среда на сигурност, ако не включи в 
арсенала си нови подходи, методи и средства и не започне да се 
„мрежовизира”. 
 Затова Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд пишат, че правителствата 
трябва да създават условия за хоризонтално взаимодействие между 
институциите и да възприемат организационни стратегии и конструкции, които 
наподобяват мрежите на врага, като се използва максимално положителното и 
от йерархичността, и от мрежовостта. Според тях, който пръв изгради 
ефективна хибридна организационна мрежа, той ще спечели стратегическата 
инициатива478. 
 Първите стъпки в посока на „мрежовизиране” на имащите ясно изразена 
йерархичност структури от системата за национална сигурност са следните: 
колкото е възможно да се „сплесква” структурата във и на държавните 
институции, да не се създават нови йерархични нива, да се набляга предимно 
на координацията и децентрализацията, на усилията за интеграция и 
консолидация. Следователно, стремежът е към структури, чиято йерархичност 
е с по-малко нива и по-плоска, като постепенно преминаваме към мрежова 
архитектура — оптимално децентрализирана, с минимално необходима 
йерархия, с максимално адаптивна конфигурация479. 
 Мрежоподобните или максимално “сплеснатите” структури са все по-
често срещащи се в социума — не само в терористични и организирани 
престъпни групи, но и в гражданското общество, в общностите по интереси, 
лобистки групи и групи за натиск. „Разрастването на мрежите означава, че 
властта се измества към недържавните актьори. Много, ако не повечето 
мрежови актьори ще бъдат не-държавни (non-state), даже без-държавни 
(stateless). Някои могат да бъдат агенти на държавата, но други могат да 
превърнат държавите в техни агенти”480. 
 Йерархизираните групи, в които всички зависят от или са подчинени на 
един лидер, са поучителни за изучаване и много интересни от психологическа и 
социологическа гледна точка. В такива групи естествено няма явна и скрита 
борба за лидерство, малко или много всички се стремят да са по-високо в 
оценките на лидера, а позициите и идеите се „пречупват“ през целите и 
ценностите, принципите и идеите не на групата, а на лидера. 
 Проблем за тези групи е появата на съгласие, че лидерът винаги най-
добре знае какво, как и кога трябва се направи. Това го фаворизира като най-
умен, безпогрешен, всеможещ, приспива вниманието му, ражда нагласи в екипа 
за бягство от отговорност, за недоверие към колегите, поражда страх някой да 
не хвърли сянка на съмнение и подозрение върху лидера.  

 
DCCCXVIII Ърнест Гелнер (Ernest Gellner, 1925—1995) — английски философ и социален антрополог. 



 За да бъде в ефикасна кондиция една група с безспорен и решаващ 
всичко лидер, добре е лидерът:  
 За да бъде в ефикасна кондиция една група с безспорен и решаващ 
всичко лидер, добре е лидерът:  

• да формулира ясно задачите, отговорностите и правата на всеки 
участник; 

• да държи отворени каналите за комуникация с всички; 

• да дава обратна връзка като оценка за това, което хората правят; 

• да изказва похвала пред всички, но да мъмри на четири очи; 

• да заявява, че има доверие във всеки един поотделно и в целия екип 
като цяло. 

 За сплотяване и създаване на т.нар. чувство на лакътя, т.е. на екипност 
и сътрудничество, се препоръчва лидерът да събира регулярно групата и 
проблемите да се обсъждат съвместно. Нещо повече, освен събирания тогава, 
когато възникне един проблем, се препоръчват периодични сбирки, например 
веднъж в седмицата, по възможност в едно и също време, за да може мисълта 
на всеки да работи непрекъснато, той да разсъждава с какви идеи ще се яви на 
следващото събиране на групата. За да се гарантира изказването на виждания, 
различни от тези на мнозинството, в групата нерядко се определя „адвокат на 
дявола”DCCCXIX — който без риск от санкции да изрази алтернативно мнение по 
даден проблем или по всички въпроси (ad hoc или постоянен „адвокат на 
дявола”).  
 Проблемът с централизираните структури, където „Лидерът е Бог” е, че 
те могат и да дават добри резултати в нормалния живот, но са много 
неадекватни в екстремална ситуация и са уязвимо място в кризисния 
мениджмънт, защото в тях хората обикновено се опират на привичното, на 
добре познатото и създаващото комфорт; вниманието им лесно се приспива; 
целите се размиват; представата за реалността се изкривява. 
 Мнозина от нас имат опит от работа в подобни организации, където се 
управлява йерархично — силово, командно, безпрекословно, където хората са 
третирани като пешки и тяхната сплотеност по-лесно се разяжда, липсват 
хоризонтални контакти; лидерът се опира на обслужващ, а не на стратегически 
мислещ екип, поражда се емоционална и функционална завист, следствие от  
липсата на реални принципи и критерии за оценка на труда. В този тип 
организации възникват неформални групи (на толерирани и изолирани), 
неформални кръгове (от „лакеи”DCCCXX, „свита”DCCCXXI, „везири”DCCCXXII) и 
неформални йерархии (не въз основа на обективни, а по субективни критерии). 

 
DCCCXIX Адвокат на дявола — лице, на което е позволено при католическа канонизация да поддържа съмненията в 
действителността на чудесата, извършени от канонизирания; участник в спора или обсъждането, който съзнателно 
предлага аргументи в полза на явно по-лошо или много по-различно решение или срещу избраното или най-доброто 
решение с цел да се сравнят най-обективно всички преимущества и недостатъци на отделните решения. 
Канониза́цията (гр. κανονίζω — регулиране, определяне, узаконяване) в католическата и православната църкви е 
процес на причисляване на някого към лика на светиите. Причисляването към лика на светиите означава, че Църквата 
свидетелства за близостта на тези хора до Бога и им се моли, като на свои покровители. 
DCCCXX Лакей — униформен слуга обикновено на благородник, прислужник, подмазвач, подлизурко, лицемер, ласкател, 
блюдолизец.  
DCCCXXI Свита — лица, съпровождащи високопоставена личност, обкръжение, винаги намиращи се в близост, доверени 
хора. 
DCCCXXII Везир (араб. уазийр — носещ тежест) — титла на министър и висш сановник (чиновник с високо положение и 
голямо влияние; високопоставен държавен служител, властимащ, съветник на властта) в много ислямски държави, 
глава на администрация, както военна, така и гражданска. 



 По принцип, както смята Кейрън СтивънсънDCCCXXIII, ключовите фигури в 
йерархиите са тип „вождове”, а в мрежите — тип „шамани”. Самото название 
„вождове”, показва силата на техните статус и власт, докато макар и по-малко 
видими, но също толкова значими, са „шаманите” („шогуните”DCCCXXIV, висши 
църковни служители), които са влиятелни именно защото не са на върха на 
йерархията, а са „вградени” вътре в мрежа от близки, доверени 
съмишленици481. 
църковни служители) — те са влиятелни именно защото не са на върха на 
йерархията, а са „вградени” вътре в мрежа от близки, доверени 
съмишленици.482 
 И Васил Проданов, осмисляйки идеите на Алвин Тофлър, твърди, че 
йерархичните структури, които са „ригидниDCCCXXV, огромни по мащабите, 
пирамидални, монолитни, бюрократични организации” днес се заместват от 
плоските структури, „които се намират в доминиращи отношения не на 
субординация, а на координация и гъвкаво променящи правилата на 
взаимодействие”483. Все повече се налага като тенденция, като закономерност 
— да се преминава към дисперсираниDCCCXXVI на сравнително малки групи 
организации и хора, където участниците мислят за себе си като за звена от 
мрежова структура и се настройват към комуникации, координация и поведение 
в мрежови структури и мрежов манталитет, често с ограничено, минимизирано 
и дори липсващо централно командване484. 
 Васил Проданов отбелязва, че мрежовите стратегии правят системата 
по-гъвкава, но за да се решат проблемите с приспособимостта на корпорацията 
и възползването ѝ от изгодите на мрежовата гъвкавост, самата корпорация 
трябваше да се превърне в мрежа и да динамизира всеки един елемент от 
вътрешната си структура: това е по същество смисълът и предназначението на 
модела на „хоризонталната корпорация“, който често се разраства в 
децентрализация на нейните звена и предоставяне на все по-голяма 
независимост на всяко от тях, позволявайки им дори да се конкурират помежду 
си, макар и в рамките на единна обща стратегия485. 
 В йерархичните структури правилата и процедурите, по които те 
функционират, играят стабилизираща роля, създават надежден ред в 
организацията, но много често се превръщат в „спирачка” пред възприемането 
на новото. По принцип йерархиите трудно „понасят” иновациите, особено тези, 
които искат преустройство на структурата, потоците от информация и 
взаимодействието между звената и хората. Дори иновацията да бъде все пак 
възприета, йерархичната структура я инкорпорира в своите правила 
изключително мудно486. 
 Контролът е слепващо вещество, свързващата материя в йерархичните 
структури, където „подчиненият на моя подчинен е и мой подчинен”; докато в 
структурите, където йерархията се сплесква, а мрежовостта се засилва, това е 
доверието, като  там „приятелят на моя приятел е и мой приятел”. В 
йерархичните структури водещи са формалната власт, принудата и 

 
DCCCXXIII Кейрън Стивънсън (Karen Stephenson) — американски корпоративен антрополог (както тя самата се определя), 
специалист в мрежовите структури.  
DCCCXXIV Шогун (яп. shōgun) — военен чин и историческа титла в Средновековна Япония. Шогун означава върховен 
военен диктатор. Само един от всички едри земевладелци благородници може да притежава титлата и само 
императорът, в качеството си на божествен син на небето, може да му даде титлата. Шогунът управлява от името на 
императора, като с назначаването си получава абсолютна власт — печата и правата на императора. 
DCCCXXV Ригиден (лат. rigidus — твърд, здрав, от rigere — застивам, вкоченясвам се) — твърд, вкочанен, неподвижен, 
неогъваем, труден за промяна. 
DCCCXXVI Дисперсиран (лат. dispersio — разпръскване) — разпръснат, стрит, раздробен, смлян, впръснат, разпределен. 



въздействието; а в мрежовите — лидерството, мотивацията и влиянието. В 
структури с нарастваща мрежовост и намаляваща йерархичност не е нужно да 
има пъдариDCCCXXVII, които да следят как работят останалите и да контролират 
всеки в организацията. Не са необходими и филтри за пресяване на 
информацията нагоре и надолу. Не трябват и кучета пазачи (watch-dogs), които 
да стоят ревностно пред вратата на лидера, за да не могат да влязат при него 
хора от по-ниските нива в йерархията. 
 Две йерархични структури, дори да са еднородни, си взаимодействат 
основно по волята на тези, които ги ръководят — на управленско ниво, докато  
две мрежови структури, дори да са разнородни, си взаимодействат чрез 
взаимно проникване, чрез преплитане. Проблемът с йерархичните структури е, 
че те могат и да дават добри резултати в нормалния живот, но са много 
неадекватни в екстремална ситуация и са уязвимо място в кризисния 
мениджмънт, защото в тях хората обикновено се опират на привичното, на 
добре познатото и създаващото комфорт; вниманието им лесно се приспива; 
целите се размиват; представата за реалността се изкривява. 
 Разсъждавайки над проблема как да се съчетаят предимствата на 
йерархичните структури с преимуществата на мрежовите структури, Кейрън 
Стивънсън лансира тезата, за оптималната организационна структура като 
„вечен хибрид” на йерархиите и мрежите, които трябва да бъдат „впрегнати” 
завинаги заедно, като „Ин” и „Ян”DCCCXXVIII — за да осигурят баланса и 
отговорността: „Всяка мрежа може да разнищи йерархията и всяка йерархия 
може да смачка мрежата. Йерархията без мрежа е твърде строга, мрежата без 
йерархия е анархия”487. 
 Цветан СемерджиевDCCCXXIX споделя сходния възглед, че е добре „да се 
комбинират предимствата на йерархичната и мрежовата архитектури, като се 
използва „сплесната” структура, в която чрез експлоатиране на модерни 
информационни технологии се елиминират средните (междинни) равнища на 
взаимодействие и се разкриват възможности за вземане на решения на ниските 
равнища”488. 
 Мануел Кастелс пише, че мрежите са основният материал, от който 
новите организации са и ще бъдат направени. Според него основната промяна 
може да се характеризира като преминаване от вертикална бюрокрация към 
хоризонтална корпорация, която е динамична и стратегически планирана 
мрежа, базирана на децентрализацията, участието и координацията на 
независими, самопрограмиращи се, самонасочвани и дори конкуриращи се във 
все по-голяма степен елементи в рамките на единната обща стратегия489. 
 Цветан Семерджиев систематизира някои от най-важните различия 
между йерархичните и мрежовите структури: 
 — В йерархичните структури при всяка по-сериозна промяна в околната 
среда се появява съществена неустойчивост поради наличието на силна 
взаимосвързаност между градивните им елементи; докато мрежовите структури 
много по-лесно се адаптират към промените в околната среда  поради високата 
адаптивност на компонентите им. 

 
DCCCXXVII Пъдар — човек, който пази имот, например ниви, градини, лозя и др. от злосторници. 
DCCCXXVIII Ин и Ян  — съществена част от концепцията в китайската философия, която описва как двете привидно 
противоположни сили, енергии и принципи се допълват взаимно и преливат една в друга. Този принцип е известен и 
като дуализъм или хармония на противоположните. Ин е пасивен елемент на упадъка (т.е. който клони надолу) и се 
свързва с водата, въздуха, нощта и Луната. Ян е активен елемент на развитието, съзиданието (т.е. възход, изкачване) и 
се свързва с огъня, земята, деня и Слънцето.  
DCCCXXIX Цветан Семерджиев (1949) — един от водещите български учени в науката за сигурността. 



 — В йерархичните структури при всяка по-сериозна промяна в околната 
среда се появява съществена неустойчивост поради наличието на силна 
взаимосвързаност между градивните им елементи; докато мрежовите структури 
много по-лесно се адаптират към промените в околната среда  поради високата 
адаптивност на компонентите им. 
 — В йерархичните структури много трудно се изграждат нови варианти на 
взаимодействие и сътрудничество; докато в мрежовите структури възниква 
огромно множество от варианти на взаимосвързаност, тъй като всеки елемент е 
свободен да установи взаимоотношения с останалите.  
 — В йерархичните структури вътрешната функционална неопределеност 
е минимална и осигуряващият коригираща обратна връзка информационен 
канал работи с незначителна пропускателна способност; докато в мрежовите 
структури вътрешната функционална неопределеност е максимална и 
осигуряващият коригираща обратна връзка информационен канал работи със 
значителна пропускателна способност. 
 — В йерархичните структури входно—изходната зависимост е 
пропорционална (линейност), цялото е равно на сумата на съставните части, 
причинно-следствените връзки са очевидни, вътрешното многообразие е ниско 
и подходът на изучаването им е редукционистичен; докато в мрежовите 
структури входно-изходната зависимост е непропорционална (нелинейност), 
цялото не е равно на сумата на съставните части, причинно-следствените 
връзки не са очевидни, вътрешното многообразие е високо и подходът на 
изучаването им е холистичен490. 
 Според Мануел Кастелс: „Мрежата е най-слабо структурираната 
организация, за която изобщо може да се каже, че притежава структура [...] 
Всъщност мрежата е единствената структура, в която едно множество от 
абсолютно дивергентниDCCCXXX компоненти може да запази своята 
взаимoсвързаност. Нито една друга подредба — било то верига, пирамида, 
дърво, окръжност или звездовидна система — не може да съдържа в себе си 
истинско разнообразие, ако функционира като едно цяло”491. 
 Мрежовите структури се създават чрез самоорганизация, в чиято основа 
е поддържането на хомеостатично поведение, осигурявано чрез закономерни 
преходи от едно към друго състояние на подреденост като непрекъснато се 
запазва определено равнище на организираност492. Всички процеси при 
мрежовите структури се отличават с най-малкото слаба нелинейност. 
Комплексността е „ключова характеристика на структури, които са далеч от 
състоянието на равновесие. А мрежовото общество е естествено неравновесна 
структура”493. 
 Цветан Семерджиев пише относно сложността на структурите: 
„Отличителна черта на хомеостатичните мрежи е тяхната „консервативност“, 
постоянство на целите на управлението и приоритетно преследване на целите 
на самосъхранението и приспособяването към околната среда  […]. Съгласно 
закона за необходимото многообразие, за да може да се поддържа 
хомеостазата в една мрежа и тя да се развива устойчиво в околната среда, 
нейната вътрешна сложност трябва да е адекватна на сложността на околната 
среда”494. 
 Логично възниква въпросът как мрежата може не само да се 
самосъхранява, но и да се самовъзпроизвежда, да се разпълзява и развива. На 

 
DCCCXXX Дивергентен  (лат. divergium — точка на разделяне) — разделящ се, разгръщащ се, поемащ, разпръскващ се в 
различни посоки. 



този въпрос ще търсим по-изчерпателен отговор по-късно. Тук само отново ще 
цитирам Цветан Семерджиев: „Посредством извличане на организираност от 
околната среда мрежите в живата природа поддържат определени равнища на 
взаимосвързаност и се предпазват от преход към състояние на максимална 
ентропия (термодинамично равновесие), характеризиращо абсолютния 
безпорядък”495. А Мануел Кастелс сякаш в съгласие с него го „допълва”: „При 
разсейването си мрежите растат експоненциално поради нарастването на 
връзките, а разходите им растат линейно. Освен това глобата за това да си вън 
от мрежата се увеличава с нейния ръст, понеже намаляват възможностите за 
достигане на друг елемент вън от нея”496. 
 Логично възниква въпросът как мрежата може не само да се 
самосъхранява, но и да се самовъзпроизвежда, да се разпълзява и развива. На 
този въпрос ще дирим по-изчерпателен отговор по-късно, тук само отново ще 
цитираме Цветан Семерджиев: „Посредством извличане на организираност от 
околната среда мрежите в живата природа поддържат определени равнища на 
взаимосвързаност и се предпазват от преход към състояние на максимална 
ентропия (термодинамично равновесие), характеризиращо абсолютния 
безпорядък.”497 А Мануел Кастелс сякаш в съгласие с него го „допълва”: “При 
разсейването си мрежите растат експоненциално поради нарастването на 
връзките, а разходите им растат линейно. Освен това глобата за това да си вън 
от мрежата се увеличава с нейния ръст, понеже намаляват възможностите за 
достигане на друг елемент вън от нея”.498 
 Мрежата налага нови правила на действие, тя е включваща (inclusive), а 
не изключваща (exclusive), но вплитането в мрежата, даже доброволно, е 
възприемане на среда, култура, норми, ценности, писани и неписани правила, 
закони. Нещо подобно описва Мануел Кастелс за глобалната икономика като 
мрежа от взаимосвързани сегменти от националните икономики: „всеки възел, 
който прекъсне връзката си с тази мрежа, просто бива заобикалян и ресурсите 
(капитал, информация, технология, стоки, услуги и квалифициран труд) 
продължават да текат в останалата част от мрежата. Всяко индивидуално 
изолиране от глобалната икономика е свързано със заплащането на 
съкрушителна цена: съсипване на икономиката в кратки срокове и загуба на 
достъпа до източниците на растеж”499. 
 Когато говорим за йерархични (т.е. с повече нива) и мрежови (с по-малко 
нива — „сплеснати”, по-плоски) структури, не бива да се смята, че всичко опира 
до архитектурата. Това е нова епоха в управлението, в организационното 
поведение, в отношението към целите и ресурсите. Ние даже не си даваме 
сметка все още колко нови и напълно различни изисквания тази нова епоха 
предявява към всичко: и към структурите от системата за сигурност в 
международен и в национален план, но и към всеки отделен човек. Един от 
хората, с най-голяма заслуга (или вина?!) за нападението срещу Ирак и 
последвалата го глобална нестабилност — Доналд Ръмсфелд — каза преди 
време нещо, което бе разбрано като реплика по отношение на адекватността на 
НАТО, а не бе „дешифрирано” като повеля на времето (може би и самият 
Доналд Ръмсфелд не осъзна тогава колко велико нещо всъщност бе казал), че 
в наши дни вече „не Коалицията определя Мисията, а Мисията определя 
Коалицията”. 
 Ние трябва да осъзнаем — на всички нива и във всички аспекти от 
живота — коренната промяна, пред която сме изправени. Затова е добре да 
изтъкна отново, че:  



✓ Досега разчитахме на ресурсно ориентирани стратегии, т.е. 
разполагаме с ресурси, умения, капацитет и се ориентираме към 
цели, задачи, проблеми, които чрез тях можем да реализираме. 

✓ Сега се преминава към целево ориентирани стратегии, т.е. има 
цели, задачи, проблеми, които трябва да се реализират и трябва да 
намерим, да натрупаме, да акумулираме ресурси, умения, капацитет, 
чрез които да реализираме тези цели, задачи, проблеми.  

 Както казах по-горе, вече не може да се въоръжим с някакви способности 
и да си въобразяваме, че тези способности ще са ни достатъчни, а вече Целта 
определя Ресурсите, а не Ресурсите — Целта.  
 Акцентът се премества към гъвкавостта — гъвкави знания, гъвкави 
структури, гъвкави подходи, гъвкави геометрии на противодействието. Няма 
веднъж завинаги замръзнали организации и архитектури. След като 
предизвикателствата и противниците са гъвкави и мобилни, такива трябва да 
бъдат и институциите, и хората в тях. Днес се воюва със специални 
разузнавателни средства, утре — с финансови ресурси, други ден — с 
информационни и медийни ресурси, а по-други ден — със средства на 
културата и идентичността, на идеологията и социалните дейности. Трябва да 
се създават пулове от ресурси — министерствата и агенциите са твърде 
йерархични, склонни към бюрокрация и чиновническо мислене, а трябва да се 
правят гъвкави и мобилни коалиции от професионалисти. Специализацията 
няма да бъде по дейности и сфери, а по предизвикателства: престъпност, 
тероризъм, демографска криза, качество на живот и т.н. И ценността на всеки 
експерт ще зависи не от волята на прекия началник или на някоя партия, а от 
неговите умения и професионализъм, уникалност и способности да участва в 
колкото се може повече такива пулове от ресурси и гъвкави коалиции от 
специалисти. 
 С други думи, имаме мисийни стратегии и цели, мисийна насоченост и 
мислене. В този дух разсъждава отново Цветан Семерджиев: „Основна, водеща 
технология на командването и управлението се реализира според мисийната 
концепция. При концепцията за „мисийно“ стратегическо ръководство — всеки 
действа независимо, индивидуално (или на групи), без доклади към централно 
командване (или лидера) и без директни заповеди от по-висше командване"500. 
Оттук следва и онзи концептуален проблем за Държавата, за който стана по-
горе дума, а именно, че Държавата все още не може да не бъде йерархично 
организирана. Това е свързано с нейния характер, с целите и задачите, които 
тя реализира, с начина, по който тя функционира и с процедурите, по които 
взема решения. Обаче Държавата днес не може да се справя с новите рискове 
и опасности, опоненти и врагове, ако не възприема нови подходи, методи и 
средства и не започне да се „мрежовизира”. Следователно, както вече изрично 
изтъкнах, Държавата трябва да съчетава йерархичността, защото все пак е 
Държава, с мрежовостта, за да бъде способна да дава адекватен и гъвкав 

отговор на новите рискове. Да напомня още веднъж - в днешната сложна и 
рискова среда за сигурност, Държавата, която изгради ефективна 
хибридна организационна мрежа, ще спечели стратегическата 
инициатива. Това означава стремеж към структури, чиято йерархичност е с 
по-малко нива (да не се създават нови йерархични нива) и по-плоска (колкото е 
възможно структурата да бъде „сплесквана”), като постепенно се преминава 
към мрежова архитектура с минимално необходима йерархия и с максимално 
адаптивна конфигурация, в която да се набляга предимно на консолидацията и 



интеграцията, както и на координацията и децентрализацията, за сметка на 
командването и централизацията. Ако противникът е с променлива геометрия и 
институциите, с които ще се изправим срещу него трябва да бъдат с такава 
геометрия. 
 Базирайки се отново на терминологията на Мануел Кастелс, можем да 
кажем, че организациите, за които възпроизводството на тяхната система от 
средство се превръща в основна организационна цел, постепенно губят 
конкуренцията с организациите, в които целите и тяхната промяна оформят и 
постоянно реорганизират структурата на средствата. Затова Мануел Кастелс 
предлага следната дефиниция за мрежова структура: „Специфична форма на 
предприятие, чиято система от средства е изградена от взаимното пресичане 
на сегменти от самостоятелни системи от цели. По този начин компонентите на 
мрежата са едновременно самостоятелни и взаимозависими от гледна точка на 
мрежовата структура и могат да бъдат част от други мрежи и следователно от 
други системи от средства, насочени към други цели”501. 
 В мрежовите структури няма страх от промени; напротив — там се 
стремят към тях. В тях работи правилото на четирите „С”: Солидарност, 
Съпричастност, Сътрудничество, Синергия (припомням, че синергията 
означава, че системата придобива ново качество, „умножаващо”, а не 
събиращо свойствата на елементите ѝ). Много точно и напълно уместно е тук 
да вмъкнем твърдението на Цветан Семерджиев: „Синергичен ефект във 
функционирането на мрежите се появява само тогава, когато сложността на 
алгоритмите на взаимодействие и сътрудничество в тях са адекватни на 
сложността на процесите и явленията в околната среда. Когато разликата 
между сложността на взаимодействието и сътрудничеството в мрежата и 
сложността на средата, в която тя функционира, нараства, тогава нейният 
коефициент на полезно действиеDCCCXXXI стремително пада и тя губи 
способността за самоорганизация”502. 
 В йерархичните структури преобладава организирането „отвън” и „отгоре” 
— тях нечия външна или върховна воля ги структурира и контролира по 
еднопосочната (и на практика еднократна) връзка „заповед → изпълнение”.  
 В мрежовите структури преобладава самоорганизирането „отвътре” и 
„отдолу”. Те се самоструктурират и самоконтролират чрез двупосочната (и на 
практика циклична, т.е. от възлагането се върви към изпълнение, а от 
изпълнението обратно към възлагането, но вече оптимизирано) връзка 
„възлагане → наблюдаване на изпълнението → изводи от изпълнението → 
оптимизирано възлагане”. С други думи, имаме двупосочната релация 
„възлагане ↔ изпълнение”.  
 В йерархизираните структури конкуренцията е по-силна от 
сътрудничеството и повече деструктивна, отколкото конструктивна. Затова тези 
структури са главно от НютоновDCCCXXXII тип, т.е. приличат на машини, в тях 
всичко е строго подредено, механично, сякаш без душа, елементите са като 
болтчета и външната среда се възприема като постоянна. 

 
DCCCXXXI Коефициент на полезно действие (КПД) — характеристика, която отразява ефикасността на система, служеща 
за преобразуване на енергия. Измерва се в проценти — от 0% до 100%. Определя се като съотношението между 
изходящата полезна енергия и енергията, подадена към системата. Ако КПД е равен или по-голям от 100% това е 
„вечен двигател“. Вечен двигател (лат. Perpetuum Mobile — вечно движение) — въображаемо устройство, позволяващо 
да се получава полезна работа, която е по-голяма от придадената му енергия, т.е. изходящата енергия да бъде равна 
или по-голяма от входящата. 
DCCCXXXII Според Нютон пространството и времето са абсолютни и независими едно от друго; съществуват строги и 
познаваеми закони, които предопределят съществуването и развитието на материалните и нематериалните обекти и 
тези обекти не могат да влияят нито на пространството и времето, нито на законите, на които се подчиняват — това е 
един механистичен свят, свят на предписани и неподлежащи на промяна правила. 



 В мрежовите структури сътрудничеството е много по-силно от 
конкуренцията и много повече конструктивно, отколкото деструктивно.  Затова 
тези структури са основно от Пригожинов тип, т.е. с голяма сложност, която се 
определя и от броя на звената, а и от това как те си взаимодействат. Тези 
структури приличат на живи организми, в тях всичко е подвижно, 
самооптимизиращо се и гъвкаво, елементите се осъзнават като интегративна 
част от цялото, действат не толкова по заповед или от страх, а по-скоро по 
вътрешна необходимост и чрез разбиране на общите цели, ценности и 
интереси, а външната среда се възприема като непрекъснато променяща се и 
изискваща постоянна будност на сетивата.  
 Йерархичните структури отчитат и местните особености, но по смисъл и 
архитектура те са по-стандартни, с над-национален, интернационален 
характер, докато мрежовите структури, които са пряко вградени в средата, 
обикновено отчитат нейните специфики, за да могат да се адаптират 
пълноценно в нея. Това по съответен повод твърди и Мануел Кастелс: 
„Архитектурата и съставът на бизнес мрежите, формирани по света, са 
повлияни от националните характеристики на обществата, в които тези мрежи 
са вградени”503. 
 Както ще видим по-късно, изключително важно и принципно значение 
играе границата на системата. Повечето известни структури наистина могат да 
се класифицират като два типа — първият тип е на такива с твърди, закрити 
(затворени), ясно установени (като постоянно разположение) и непроменими 
граници; а вторият — с гъвкави, открити (отворени), не съвсем ясно установени 
(заради променящото се разположение) граници. Към първия тип принадлежат 
обикновено йерархичните структури, а към втория тип най-често принадлежат 
мрежовите структури504. 
 Вече говорихме за самоорганизацията. В сложните системи тя отдавна е 
обект на сериозни изследвания, но много по-малко е изучавана в мрежовите 
структури, в които, както показва Леонид БоровкинDCCCXXXIII, тя в не по-малка 
степен е резултат от противоположни тенденции: неустойчивост и 
устойчивост, безпорядък и ред, дезорганизация и организация, случайност и 
необходимост. Като прилагането на теорията на самоорганизацията ни дава 
възможност да бъдат осмислени закономерностите на еволюцията на мощни и 
склонни към скокообразни изменения на вътрешното състояние системи от 
типа на Интернет и глобалните транснационални терористични мрежи. В 
откритите самоорганизиращи се системи, продължава Леонид Боровкин, могат 
да възникнат основаващи се на чисто информационни взаимодействия процеси 
на сътрудничество (интеграция), които са способни „сами за себе си”, т.е. без 
извънсистемни насочващи въздействия да пораждат нови структури и явления. 
С уточнението, че наборът от потенциални форми на нелинейния синтез е 
ограничен, като е възможна интеграция не на всякакви структури и при това тя 
се случва не на всеки стадий на развитие, т.е. интеграцията изобщо не протича 
по произволен начин505. 
 Владимир Аршинов, Юлий Данилов и Владислав ТарасенкоDCCCXXXIV 
посочват, че мрежовата структура  се характеризира с такива качества като 
цялостност и единство, че тя е самоорганизираща се, сложна и 
самореферентна комуникативна система, която има емерджентниDCCCXXXV 

 
DCCCXXXIII Леонид Боровкин (1946) — руски учен, историк. 
DCCCXXXIV Владимир Аршинов (1941), Юлий Данилов (1936—2003); Владислав Тарасенко (1970) — руски физици.  
DCCCXXXV Емерджентност (англ. emerge — изплувам, подавам се, излизам на повърхността, излизам наяве, появявам се, 
очертавам се, възниквам, изниквам) — в теорията на системите това е поява на особени свойства, които не са присъщи 



(внезапно появяващи се, неочаквани) свойства, за описването на които трябва 
да се отчитат дори някои принципи на квантовата механикаDCCCXXXVI,506. 
 Според Мануел Кастелс ефективността на дадена мрежа ще зависи от 
две нейни основни качества: свързаност (структурната ѝ способност да 
осигурява комуникация между своите компоненти) и съгласуваност (степента 
на съответствие между целите на мрежата и тези на съставящите я 
компоненти)507.  
 Мрежата, за разлика от йерархията, разчита твърде много на 
единството и цялостността на своите елементи, при това на единството и 
цялостността като спонтанно формирани и структурно стимулирани свойства, а 
не като принуда и наложени отгоре.  
 Единството трябва да се разбира като единодействие, но и като 
взаимосвързаност. А в топологията „взаимосвързаността се интерпретира като 
концептуално пораждащо понятие с висока степен на общност, 
характеризиращо динамичните взаимоотношения между градивните елементи 
на организациите“508.  
 На практика, взаимосвързаността в мрежите за сигурност е критичен 
фактор, който предопределя възможностите за постигане на синергетичност в 
командването и управлението. „В мрежите за сигурност има три общи свойства: 
(1) специфична вътрешна взаимосвързаност и подреденост (унификация, 
стандартизация, хармонизация, съгласуваност) на автономните части, 
обособени като единно цяло в околната среда; (2) рязко нарастване на обема 
извършвана работа от отделните части, поради установяване на 
сътрудничество помежду им в контекста на цялото; (3) поява на спонтанна 
самоорганизация (еволюция) на цялото под въздействие на промените в 
околната среда, водеща до формиране на нови структурно-функционални 
конструкции”509. По-нататък в монографията ще се  върна отново към 
взаимосвързаността. 
 Наред с единството, изключително важна роля за ефективното 
функциониране на мрежата играе цялостността — това е холистично и/или 
синергично свойство, съгласно което цялото е по-голямо от сумата на своите 
части. С възникването си, мрежата проявява нова индивидуалност, 
несвеждаща се към индивидуалните обекти, които я изграждат. Макар че 
индивидуалността на отделните участници в мрежата се съхранява и всеки от 
тях има свой собствен глас, към тези гласове се присъединява и още един глас 
— този на цялата мрежа. Докато в силно йерархичните системи единственият 
глас на Боса заглушава всички останали гласове.510 Както подчертава 
Александър Олескин: „Цялостността на мрежата се обезпечава от бърз (като 
краен вариант мигновено действащ) ефективен вътремрежов канал за 
комуникация, който позволява да се синхронизират процесите, протичащи в 
различни части на мрежата. Именно възможността за мълниеносен обем на 
информацията и ефективна координация на усилията на членовете създава 
предпоставки за крупни делокализирани мрежи в социума. Синхронната (или, 
както казват физиците, кохерентнаDCCCXXXVII) работа на мрежата позволява да 

 
на нейните елементи и не се свеждат до свойствата на отделните елементи, т.е. това е поява на свойства на системно 
ниво — системен ефект, не характерен за всяка една подсистема на системата. 
DCCCXXXVI Квантова механика — фундаментална физична теория, описваща поведението на микроскопичните частици.  
DCCCXXXVII Кохерентност (лат. cohaerens — намиращ се във връзка) — съгласуването на няколко колебателни или 
вълнови процеса във времето, което се проявява при тяхното наслагване; свързаност, съгласуваност, 
последователност. 



се говори за нейната специфична пространствена метрикаDCCCXXXVIII, включваща 
т.нар. „слепени точки”. Колкото и да са раздалечени в пространството такива 
точки, процесът в точка 1 незабавно се реализира и в точка 2, и т.н.”511. Именно 
затова (или и затова) мрежовите структури, мрежите „от стратегически съюзи, 
подизпълнителски споразумения и децентрализирано вземане на решения” и 
като „система от средства, насочени към постигането на специфични цели”512, 
набират скорост и започват да изместват йерархичните. 
 Бруно Латур противопоставя „мрежа” (network) на „работна мрежа” 
(worknet): „Работните мрежи (worknets) позволяват да се види работата, която 
се извършва при полагане на мрежите (networks): първите са активен 
медиаторDCCCXXXIX, вторите — стабилизиран набор от посредници. По-точно е 
да казваме „работна мрежа” (worknet), а не „мрежа” (network). Акцентът трябва 
да се постави върху работата, движението, протичането и промените”513. 
 По принцип могат да бъдат разбрани онези, които отстояват вярата си в 
йерархичните структури и както преди 30 години смятат, че преимуществото на 
подобни структури е в простотата на организацията на информационните 
потоци; в минималността на противоречащите си влияния в тях; в бързината на 
пораждане на управляващи сигнали. Наистина, при липсата на опит за 
действие в новата среда, е лесно да се предположи, че в ситуации с ясно 
определена цел, където е важно съкращаването на времето за постигането й, 
както и когато функциите са разпределени строго, йерархичните организации 
изглеждат оптимални. Така през 1976 г. смятат и авторите на сборника 
„Управление, информация, интелект”, но още тогава те подчертават, че ако в 
заданието на процеса се допуска свобода, т.е. локалните цели не са 
определени еднозначно, йерархичната структура започва да се чувства по-зле 
и съвсем нищо не може да направи, когато целта е формулирана недостатъчно 
строго: тогава тази структура губи своите преимущества и не може 
предварително да постави ясни задачи на изпълнителите на всички нива, не е в 
състояние също да образува и нови, нужни й връзки514. 
 Марк ЛенардDCCCXL пише, че за да се постигне успех днес не е нужна 
централизирана бюрокрация, а трябва да се създаде структура, „основана на 
биологически идеи — мрежа”, т.е. силно децентрализирана и високо 
кооперативна „невидима” („колкото по-добра, толкова по-малко очебийна”) 
компания, в която е невъзможно който и да било индивидуален член да 
придобие контрол над цялата организация; която има не акционери, а 
членове515. 
 А ето какво казва за мрежовите структури Робърт РийчDCCCXLI: „Вместо 
като пирамида, високостойностното предприятие изглежда по-скоро като 
паяжина. Стратегическите посредници са в центъра, но съществуват всякакви 
видове връзки, които не ги засягат пряко, и нови връзки се предат през цялото 
време. Членовете на групата се учат как може да си помогнат един на друг, за 

 
DCCCXXXVIII Метрика — новоформирало се понятие (за измеримост, разположение, вътрешни разстояния и сила на 
взаимните зависимости между възлите), свързано с мрежите, което съдържа в себе си елементи от различни значения 
на думата „метрика“: мат. — функция, определяща разстоянието в метрическото пространство (т.е. в множеството, в 
което се определя разстоянието между всеки два елемента); в гражданското състояние — свидетелство за раждане, а 
по-общо „метрическа книга“, т.е. книга, в която свещениците отбелязват раждания, бракове и смърт; в програмирането 
— мяра, позволяваща да се получи числовото значение на някое свойство на програмното осигуряване; и накрая, при 
компютърните мрежи — числово значение, която влияе на избора на маршрут в мрежите. 
DCCCXXXIX Медиатор (лат. mediator) — посредник при общуване или спор; безпристрастно лице, спомагащо за постигане 
на взаимно приемливо споразумение; установяващ контакт между няколко страни в конфликт. 
DCCCXL Марк Ленард (Mark Leonard, 1974) — англичанин, автор на книги в областта на политиката. 
DCCCXLI Робърт Рийч (Robert Bernard Reich, 1946 ) — американски политикономист, автор на научни и политически книги в 
областта на икономиката. 



да работят по-добре, кой какво може да допринесе за отделния продукт, как 
най-добре могат заедно да придобият опит. Всеки участник търси идеи, които 
ще придвижат групата напред”516. Както поетично казва Джоузеф Камбъл: 
„Егото се разтваря, в мрежата не остава нищо освен живот, който е навсякъде и 
завинаги”517. 
 Джереми Рифкин също анализира мрежовите структури: „В мрежата 
участниците се превръщат в едно цяло, ангажирайки се в обща задача за 
определен период от време. Ключовете към успешната мрежа са взаимните 
задължения и доверието. Всеки член на мрежата работи, изхождайки от „добра 
воля”, като се чувства задължен да сътрудничи и да помага, а не да се 
възползва за сметка на останалите участници. Доверието е в сърцевината на 
мрежовите взаимоотношения. Колкото по-ангажирани стават индивидуалните 
играчи помежду си, толкова по-голяма е вероятността да си разменят ценни 
знания и опит. Онова, което е мое, е и твое. Онова, което някога е било 
граница, отделяща страните, се превръща в общо игрище. Свободата се 
съдържа в споделените отношения, а не в изолацията. Пазарите се основават 
на недоверие, мрежите — на доверието. Пазарите се основават на 
преследването на личния интерес, мрежите — на общия интерес. Мрежите 
събират заедно участници с общи интереси и конкретна цел, като обединяват 
ресурсите и рисковете, за да се намалят загубите. Мрежите изискват да 
позволяваш, да си готов да се довериш, да се вслушваш в другите, да 
отвръщаш и да правиш компромиси. Многопластовите управленски мрежи са 
като гигантски лаборатории за емпатияDCCCXLII“518. 
 Жак Атали сякаш е продължил горния цитат: „Когато единият и другият 
са ангажирани в обща задача, когато са част от мрежа, която изпълнява дадена 
функция, на всекиго е необходимо не само другият да съществува, но и той да 
постига максимален успех, да изпълнява възможно най-добре своята роля в 
мрежата. Колкото повече хора са включени в мрежата, толкова по-голям 
интерес може да има от нея всеки и толкова по-голяма стойност ще има самата 
мрежа”. Жак Атали смята още че: „Първо сред богатствата на всекиго в бъдеще 
ще бъде принадлежността към някакви мрежи. Новият елит, който ще си 
присвои основната част от създаваната стойност, ще бъде съставен от 
създателите на мрежи и от онези, които умеят да си запазват привилегировани 
мрежи. Средната класа ще иска да афишира множеството от мрежи, към които 
принадлежи. Обратно, новата бедност ще се състои в това, да не принадлежиш 
към никоя мрежа. Някога да бъдеш беден означавало да не притежаваш. Утре 
това ще значи да не принадлежиш към. За да помогнеш на слабия, уместно би 
било да му дадеш възможност да се включи в мрежите”519. 
 След йерархичната пирамидална структура; в която да имаш власт 
означаваше да контролираш и да командваш, казва Жан-Мари ГуноDCCCXLIII, 
идва структура на децентрализация на властта, на многобройни връзки, където 
да имаш власт означава да бъдеш в контакт, в отношение, където властта вече 
се определя не от владението, а от влиянието520. В мрежовата структура 
общото са ценностите и културата, доверието и идеята, каузата и ноу-
хаутоDCCCXLIV. Другото е въпрос на самоинициатива, на вярна ориентация в 
средата и на умение да се вземат правилни решения, които да съответстват на 
целите и идентичността на мрежата. 

 
DCCCXLII Емпатия (англ. empathy — съпричастие) — осъзнато съпреживяване с емоционалното състояние, чувствата и 
мислите на друг човек без загуба на усещането за външния произход на това преживяване. 
DCCCXLIII Жан-Мари Гуно (Jean-Marie Guéhenno, 1949) — бивш френски дипломат и политически анализатор и писател. 
DCCCXLIV Ноу-хау (англ. know-how) — знам как; специфичното знание, необходимо за изпълнение на дадена задача. 



 Ако елемент от йерархичната структура трябва да изпрати сигнал до 
Центъра за инструкции и да действа едва  след завръщането на този сигнал с 
указание, то елементите на мрежовата структура сами проучват средата, в 
която оперират и която най-добре познават и сами вземат оптималното 
решение, т.е. мрежата има свойствата самообучаване и самосинхронизация. 
„Мрежата не се „координира” от никого: участващите тела се координират сами 
така, че може да се говори за „автокоординация”521. Когато е нападната от 
болестотворна бактерия или вирус, нормалната здрава клетка, като част от 
йерархична структура, пита Центъра, Генералния щаб, Правителството, 
Мозъка: „Какво да правя?”, докато отговорът дойде, изходът е вече предрешен 
— бактерията или вирусът знаят какво да правят, програмата им е вградена и 
им е казано: „Действай!”, т.е. „Справяй се сам”, „Намирай вярното решение”, „Ти 
имаш мисия!”. Собственикът на „Макдоналдс” (типична мрежова структура) в 
някое китайско градче не звъни в Чикаго, щата Илиноис, да пита каква плънка 
да сложи в бъргъра (сандвича), а решава сам и слага това, което се нрави и 
„харчи“ в градчето. И въобще елементите на мрежата не уповават на йерархия, 
не чакат решенията наготово, не викат неволята, а се залавят за работа, 
защото „знаят какво трябва да правят”522. Именно затова мрежовите структури 
са по-ефективни при извънредни ситуации и кризи. 
 

 Още в далечната (да, за жалост — наистина далечна за всеки човек с 
напредваща възраст) 1964 г. Пол БаранDCCCXLV от РАНД Корпорейшън (RAND 
Corporation)DCCCXLVI се занимава с въпроса за разработване на американска 
комуникационна (компютърна) система, която да може да оцелее при съветски 
ядрен удар, да съхрани автономност от центровете за управление и контрол, 
които могат да бъдат обект на удара или поне да не бъде разкрита и 
прехваната от съветската атомна програма. За целта той развива идеи за 
топологията (строежа, дизайна) на мрежовите структури. Идеята му е проста и 
като всичко просто е гениална, а както вече знаем от последвалото след години 
развитие на Интернет — пророческа. Той предлага информацията, която се 
разпространява по мрежата да се разбива на малки пакети със стандартен 
размер, които да се придвижват независимо един от друг по мрежата и да 
могат да се сглобяват смислово в произволна точка от мрежата523. Така Пол 
Баран диференцира топологията на мрежата на три типа — централизирана 
(centralized), децентрализирана (decentralized) и разпределена (distributed). 
Баран предупреждава, че централизираната и децентрализираната мрежи са 
много уязвими и предлага в основата на информационно-комуникационните 
проекти да се положи разпределената мрежа, по която схема е създаден 
Интернет 524. 
 

 
DCCCXLV Пол Баран (Paul Baran, 1926—2011) — полско-американски инженер, един от първите, специалисти в 
разработването на компютърните мрежи и един от създателите на Интернет. 
DCCCXLVI RAND Corporation, Research And Development (research — изследване, проучване и development — развитие, 
разработване) или Ранд Корпорейшън — тинк танк (англ. think — мисля, tank — резервоар, цистерна) за проучвания и 
анализи в областта на международната и националната сигурност и отбраната, базиран в Санта Моника, Калифорния. 



а)      б)     в)  

 
Илюстрация 5.2. Основни типове мрежи по Пол Баран: а) централизирана; 
б) децентрализирана; в) разпределена525. 

 
 Сред първите, които изучават задълбочено в края на 60-те години на ХХ 
век мрежовата архитектура и топология по примера на различни социални 
движения е Лутър ГерлахDCCCXLVII. Той въвежда понятието „мрежа от тип „SPIN“, 
т.е. което означава сегментирана, полицентрична, идеологически интегрирана 
мрежа — Segmented (S), Polycentric (P), Ideologically integrated (I), Network (N). 
Сегментирана означава, че  е с клетъчна структура, композирана от много 
различни групи, които нарастват и се разпадат, разделят се и се сливат, 
разпространяват се и си сътрудничат. Полицентрична означава, че има много 
различни лидери или центрове на управление и влияние. Те не се командват и 
ръководят от командна верига, изхождаща от един централен лидер, а 
напротив, това множество лидери, подобно на сегментите не са организирани в 
йерархия, а са обединени в хетерархия и нямат аналог на началник на 
генералния щаб. А интегрирана  означава, че сегментите и лидерите са 
свързани в хлабава, мрежовидна система от мрежи чрез различни структурни, 
персонални и идеологически връзки с динамично и припокриващо се членство, 
съвместни действия, сходни схващания, споделени идеали и общи опоненти. 
Обикновено този тип мрежи нямат строга граница и се разширяват. Акронимът 
SPINDCCCXLVIII подпомага разбирането за мрежата като организация, която е 
променлива, динамична, разширяваща се и подсказва водещото направление 
на развитие на обществото526,527. 
 Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд се опират отчасти на анализите на 
Лутър Герлах и изследват мрежовата организация и мрежовите организации, 
като  разбира се правят това с оглед на приложението на мрежовостта във 
военното дело (вж. Седма глава). Според техните анализи, в зависимост от 
начина на свързване мрежите биват главно три типа — „верига“, „хъб“ и 
„пълноканална“ (вж. Илюстрация 5.3а-в): 

• „Верига“ (или „линия“), т.е. „Всеки е свързан с предхождащия го” — 
верижна мрежа (верижно свързана мрежа или линейно свързана 
мрежа), в която всеки възел комуникира основно с предхождащия 
го и следващия във веригата (линията); 

• „Хъб“ (или „звезда“), т.е. „Всички са свързани с един” — 
хъбоваDCCCXLIX мрежа (концентраторна мрежа, звездовидна мрежа 
или колелообразна [от колело с главина и спици] мрежа), в която 

 
DCCCXLVII Лутър Герлах (Luther Gerlach, 1930) — американски учен в областта на икономическата антропология, 
човешката екология, социалните и религиозните движения. 
DCCCXLVIII Spin — преда, изплитам мрежа, въртя се (англ.) 
DCCCXLIX Хъб (англ. hub) — концентратор, възел на мрежата, който има специални функции като събирател и 
разпределител на сигнали от и към останалите възли; главина, център. 



всеки възел комуникира с централния (той много често не е над 
тях в йерархията); 

• „Пълноканална“ (или „напълно свързана“), т.е. „Всеки е свързан с 
всеки” — пълноканална мрежа (пълноматрична мрежа, напълно 
свързана мрежа или мрежа с пълно свързване), в която всеки 
възел може да коуминикира с всеки от останалите; 

 Разбира се, с това не се изчерпват всички възможни топологии на 
мрежите, към основните типове мрежи по Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд 
можем да добавим например и „пръстен“, „дърво“, „зиг-заг“ и „бримка“ (вж. 
Илюстрация 5.3г-ж). 

• „Пръстен“ (или „колело“), т.е. „Всеки е свързан с предхождащия го 
и следващия го, но последният е свързан с първия” — 
пръстеновидна мрежа (мрежа тип „колело“, кръгова мрежа) в 
която всеки възел комуникира основно с предхождащия го и 
следващия го във веригата (линията), но така че първият и 
последният възел също са свързани помежду си; 

• „Дърво“ (или „Верижна реакцияDCCCL“), т.е. „Всеки се свързва с един 
предхождащ го и с поне един следващ го” — дървовидна мрежа 
(мрежа, разпространяваща се като верижна реакция) в която всеки 
възел е свързан само с един предхождащ го, но се свързва със 
(поражда) поне един следващ го; 

• Зигзаг (или „всеки четен/нечетен се свързва само с предхождащия 

и следващия го нечетни/четни възли, но не и с предхождащия го и следващия 

го четни/нечетни възли“) – зигзаговидна мрежа (в която всеки четен възел 

може да комуникира само с предходния и следващия го нечетни възли, но не и 

с предходния и следващия го четни възли, както и всеки нечетен възел може да 

комуникира само с предходния и следващия го четни възли, но не и с 

предходния и следващия го нечетни възли, по подобие на стоящите две 

редички – вляво и вдясно – пътници в автобус, всички хванали се един през 

друг за обща напречна планка по дължината на автобуса). 

•  „Бримка“ (или „примка“, т.е. „всеки е свързан с предхождащия го и 
следващия го, като последният е свързан с първия [т.е. 
наподобява се частично пръстеновидна мрежа] и част от тези 
възли „пускат бримки“, т.е. свързват се с други възли от пръстена 
[т.е. наподобява се частично пълноканална мрежа] и с други 
възли, който не влизат в пръстена [т.е. наподобява се частично 
верижна мрежа]) — бримкова мрежа, която е микс между 
(частична) пръстеновидна мрежа, (частична) пълноканална мрежа 
и (частична) верижна мрежа, т.е. имаме пръстен, някои възли в 
който са свързани с други възли от него, както и с възли, които не 
са част от пръстена. 

 
DCCCL Верижна реакция — реакция в химията и ядрената физика, в социалните процеси и природните явления, която 
протича с непрекъснато ускорение и нарастваща величина, като едно явление се възпроизвежда в по-голям мащаб и с 
по-висока скорост — например дадена част от вещество се дели на две, след това всяка от двете части се дели още 
по-бързо на още две части, всяка от новите четири части се дели на още по две части с още по-голяма скорост и т.н. 
Така се дели раковата клетка и това е проклятието на рака — изключително бързото делене на раковите клетки. 



 По строеж и начин на управление мрежата може да бъде без определен 
център (acephalous, безглава) или с много центрове (polycephalous, многоглава, 
срв. многоглавата ХидраDCCCLI)528.DCCCLII 

а)   б)  в)  

г)  д)  е)  ж)  

 
 

Илюстрация 5.3. Основни типове мрежи по Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд: 
а) „верига“ (или „линия“); б) „хъб“ (или „звезда“); в) „пълноканална“529 („напълно 
свързана“; г) „пръстен“ (или „колело“); д) „дърво“ (или „верижна реакция“); е) „зиг-заг“ 
(„автобус“); ж) „бримка“ („примка“)530. 

 

 
 
 Илюстрация 5.4. Лернейската хидра531. 

 
 Ще посоча, че аналогични разсъждения водят Александър Олескин до 
извода, че за разлика от йерархичните, мрежовите структури могат да бъдат 
определени като многоцентрови (с много центрове) системи от един от 
следните 3 типа: 

• със смесена и разчупена йерархия на длъжностите (принцип на 
многоначалието); 

• с широко взаимно припокриваща се специализация на всички членове 
на мрежата; 

• със специални мерки за максимална стимулация на неформалните, 
личностни взаимоотношения между тези членове на базата на 
симпатиите, сантиментите, спонтанно създаващите се социални 
статуси532. 

 
DCCCLI Хидрата, Лернейската хидра (др. гр.  Ύδρα — водна, лат. Hydra) — чудовище от древногръцката митология, с тяло 
на змия и девет глави на дракон, с отровен дъх. Хидрата живяла в блатата около град Лерна, където се намирал и 
входът към подземното царство. Тя унищожавала много стада и опустошавала цялата околност. Борбата с нея била 
много трудна, тъй като вместо всяка отсечена глава израствали две нови, а една от главите ѝ била безсмъртна. Когато 
Херкулес влязъл в схватка с нея и започнал да я цели със стрели, Лернейската хидра побесняла. Увила се около него, 
опитвайки се да го убие. След като отсякъл и последната ѝ глава, Херкулес я заровил в земята и поставил отгоре ѝ 
една скала. 
DCCCLII  



 Неоценено като значение за развитието на теорията на сложните 
системи е научното творчество на един от предшествениците на 
кибернетикатаDCCCLIII Александър БогдановDCCCLIV. Той предлага през 20-те 
години на ХХ век създаването на науката ТектологияDCCCLV — „учение за 
строителството“ или „всеобща [универсална] организационна наука“ (т.е. 
системология)533. Според него в системите от всякакво естество се наблюдават 
четири типа процеси (функции)534, които тук ще разделя на две групи: първата 
група е на микроравнище, т.е. на ниво взаимодействие между отделните 
елементи, а втората група е на макроравнище, т.е. на ниво цялата система: 
 Процесите (функциите) на микроравнище са ингресия и дезингресия.  
 ИнгресиятаDCCCLVI представлява въвеждане на „промеждутъчно звено“ 
между две съставни части на системата с цел взаимното им навлизане и 
взаимното им обогатяване по отношение на ценности, представи, роли. В 
резултат на ингресията възниква именно това своеобразно „промеждутъчно 
звено“, което има общи елементи с всяка от двете части. Без „промеждутъчното 
звено“ двете части биха могли да се саморазрушат една друга при прякото им 
съединяване. Ако двете съставни части нямат общи елементи, то строежът им 
трябва да се измени, така че да възникнат общи елементи, а ако вече има 
елементи, способни да се сливат и съвпадат, то двете подчасти трябва да 
бъдат въвлечени в такова съотношение, че тези елементи да станат общи. 
Пример — две подчасти на системата говорят на различни езици, за да си 
„обединят“ символните ресурси, те се нуждаят от „промеждутъчно звено“ — 
„преводач“, което превежда сигналите от всяка подчаст на езика на другата 
подчаст. Така цялата комбинация от Звено 1 (подчаст 1), Звено 2 (подчаст 2) и 
„промеждутъчното звено“ се реализира като ингресия, следователно 
„ингресията е универсална форма на верижна комуникация“535. 
 ДезингресияDCCCLVII е основна форма на дезорганизация, която се 
образува по същия начин като ингресията, но с отрицателен резултат — 
„отрицателна ингресия“. Тя възниква когато между две подчасти на системата, 
действали като едно цяло, се внедрява „промеждутъчно звено“, което образува 
тектологична граница между тях и постепенно разлага тяхното цяло на две 
некомуникиращи, необвързани части. Така ако при ингресията цялото е било на 
практика повече от сумата на двете части, то при дегресията цялото на 
практика е по-малко от тяхната сума. С други думи, ако например 1 + 1 = 1, то 
имаме непълна дезингресия (негативно изменение), а ако 1 + 1 = 0, то имаме 
пълна дезингресия и никаква общност между двете части. В общия случай 

 
DCCCLIII Кибернетика (др. гр. κυβερνητική — изкуство на управлението) — наука за общите закономерности на процесите 
на управление и предаване на информация в различни системи — машини, живи организми, общества. 
DCCCLIV Александър Богданов (Александр Богданов, истинска фамилия Малиновский, 1873—1928) — руски лекар, 
икономист, философ, политик, учен. Развива теория за положителното влияние върху стареещия организъм на 
преливане на кръв от млади хора и я прилага като пропаганда на класовите и комунистическите идеи. Умира по време 
на провеждане на опит върху себе си — взаимно преливане на кръв между него и студент (който оцелява). 
DCCCLV Тектология (гр. τέκτων — дърводелец, строител, творец и λόγος — дума, учение) — всеобща организационна 
наука. Това е по-скоро концепция на Александър Богданов за разгърнато построяване на обща теория на 
организацията и структурата на системите. 
DCCCLVI Ингресия (лат. ingressio — влизане, навлизане) — навлизане, много плавно проникване, например на водите на 
морето в сушата при повишаване на равнището на морето; или в астрологията и астрономията навлизане на планета в 
някакъв знак на Зодиака — например Венера навлиза в знака на Телеца. Зодиак (лат. zōdiacus от гр. ζῳδιακὸς κύκλος — 
кръг от животни, ζῷον — живо същество, малко животно) — понятие с древен произход, най-общо се отнася към 
небесния кръг от съзвездия, произлиза от гръцката дума за животно, защото по-голямата част от съзвездията се 
свързват с митологични същества и животни.  
DCCCLVII Дезингресия — използва се от Александър Богданов като противоположното на Ингресия — между два елемента 
се установява условна граница, възникват връзки, които ги разделят. Често се използва в смисъл на разрушаване, 
разпадане, разложение. С други думи цялото от двете съставни части се раздробява и те стават взаимно независими и 
неконтактуващи, некомуникиращи една с друга.  



дезингресията чрез дезинтегриране намалява практическата сума на две 
взаимодействащи си части чрез самия начин на тяхното съчетаване536. 
 Процесите (функциите) на макроравнище са егресия и дегресия. 
 ЕгресияDCCCLVIII представлява „централистична“ връзка, формиране 
вътре в системата на активен (т.нар. егресивен) център (мозък в живия 
организъм, правителство в държавата). Това е особена връзка в системата, 
която „все повече концентрира определени активности на системата и създава 
възможности за тяхното максимално натрупване“ и „се разлага на по-прости, 
ингресивни връзки; но тези връзки са необратими и се схождат към един 
централен комплекс“, чиято тектологична функция „съществено се отличава от 
функциите на останалите [… ] [и] има преобладаващо влияние над тях“537. При 
взаимодействието на системата с външната среда егресията концентрира в 
себе си нейните въздействия (енергия, вещество, информация) и създава 
възможности за тяхното натрупване — именно затова егресията може да бъде 
определена като „централизирана концентрация на вътрешносистемните 
активности“538. В съвременните организации егресията винаги се проявява във 
формата на власт или поне на ръководство. Най-разпространеният в 
обществото тип егресия — това е авторитарната система в различните й 
исторически форми („патриархална община, феодален строй, робовладелско 
стопанство, източна деспотизъмDCCCLIX, бюрокрация, съвременната армия, 
еснафскотоDCCCLX семейство“). Несъмнено в социалния живот досега или поне 
до най-близкото минало, егресивният тип организация на обществата е бил 
навсякъде преобладаващ539. 
 ДегресиятаDCCCLXI e „скелетна връзка“, определено „застиване”, 
„вкаменяване” на системата, образуване на твърд скелет, на добре укрепена 
граница, отделяща системата от външната среда. Това е особена връзка в 
системата, която основно фиксира активностите на системата, затвърждава ги 
в дадената форма и обезпечава максималната й здравина (якост). Дегресията  
обезпечава относително устойчива форма на защита на пластичното 
съдържание на системата от външни въздействия и вътрешна дезорганизация. 
При това „не трябва да си представяме скелетните комплекси непременно като 
имащи по-голяма якост или твърдост в механичен смисъл“540. Като 
осъществяващи дегресивни функции могат да се определят дори защитната 
окраска на животните, и жилището на човека, и калъфа на музикалния 
инструмент; в областта на идеологията „различните символи […], думи, понятия 
изпълняват скелетна роля за социално-психическото съдържание… въобще 
природата на идеологията е дегресивна, скелетна“541. В обществените 
организации функцията на скелета играят техните официални програми, 
устави, вътрешни правилници, технически и технологични директиви. И още: 

 
DCCCLVIII Егресия (англ. egress — възможност за/право на излизане, излаз) — необичаен, отделящ се от/стоящ над 
останалите. 
DCCCLIX Деспотизъм (гр. δεσποτία — неограничена власт, от δεσπότης — глава на семейство, господар) е форма на 
държавно управление — автократично или олигархично. Деспотия е държава с деспотично управление. 
Автокрация (гр. αὐτός — сам и гр. κρατέω — управлявам, властвам) — самодържавие, самовластие, разновидност на 
монархическата форма на управление. Представлява държавно устройство, при което държавният глава притежава 
еднолично политическата власт. 
DCCCLX Еснаф или гилдия (еснафи и еснафски съюзи, особено за периода на Възраждането, също за по-ранни периоди 
или по-късно след Освобождението, англ. guilds) е сдружение със затворен характер на занаятчии от даден занаят в 
определено населено място. Еснафът е подкрепян от държавата поради социални и финансови съображения, търсен 
от населението като професионална и социална опора и като правораздавателна институция. 
DCCCLXI Дегресия (лат. degressus — понижен, спаднал, намалял) — постепенно намаляване, снижаване на нещо. 
Александър Богданов използва обаче това понятие за да обозначи с него „скелетната връзка“ в системата, като изобщо 
не му придава какъвто и да било отрицателен смисъл, присъщ на близките му думи „деградация“ (упадък) и „регрес“ 
(движение назад). 



„консерватизмът на дегресията е именно това условие, което в процеса на 
развитие — световното, биологическото, социалното, обезпечава 
необходимата смяна на формите и поражда постоянното тяхно търсене — 
стихийно или съзнателно“542. Като скелетна, дегресивна може да се 
характеризира ролята както на вътрешния скелет на един организъм, който е 
скрит между тъканите (например гръбначният стълб), така и на външният 
скелет, който е обвивката, черупката, щитът. Макар че единият скелет е 
централно, а другият — периферно разположен, те имат общи, интегративни 
функции — първият поддържа вътрешната връзка на формата, вторият 
защитава от външни влияния. Това е така и защото външни се разглеждат 
онези влияния, които произтичат не само „отвън“ спрямо системата, а и такива, 
които се пораждат от не-системни „вътрешни“ елементи — например една 
болестотворна бактерия може да се намира „вътре“ в организма, но за него тя е 
външна сила. При Александър Богданов независимо от негативното звучене на 
думата, дегресия е „организационна форма с огромно положително значение“, 
защото прави възможно висшето развитие на пластичните форми, подкрепя 
техните активности и ги охранява от грубите въздействия на средата543.  
 По разбираеми причини когато говори за системи Александър Богданов 
подразбира изключително йерархични организми и организации (все пак твори 
преди 90—100 години), затова той адресира четирите системни процеси 
(функции) към тях. Но тези процеси (функции) могат да бъдат наблюдавани в 
едно или друга степен не само в йерархичните, но и в мрежовите структури, 
това изисква обаче както анализ на механизмите, по които се осъществяват 
ингресията и дезингресията, така и разширяване на самия смисъл, който е 
вложил Александър Богданов в егресията и дегресията, за да бъдат 
съотнесени те и към мрежовите структури.  
 Доколкото йерархиите се поддържат във функционално състояние и 
организират структурата си основно по вертикала, а мрежите по хоризонтала, 
то когато говорим за съответните процеси (функции) на микроравнище, би 
могло на пръв поглед да се предположи, че ингресията е по-присъща и намира 
по-ефективно своето самоподдържащо и саморазвиващо се осъществяване в 
мрежовите структури, т.е. че те в това отношение са форми на 
самоорганизация, които предполагат и благоприятстват ингресията. Защото 
мрежата е така устроена, че постоянно — като съзнателен избор — възникват 
„промеждутъчни звена“ между нейните елементи, каквито именно са 
комуникациите, използващи връзките между нейните възли. Разбира се, в 
мрежата може да протича (и постоянно протича) и дезингресия, което също в 
голяма степен е резултат от нейния съзнателен избор: тогава, когато даден 
възел трябва да отпадне от мрежата съответно може да бъде прекъсната 
връзката с него, т.е. той да бъде „отвързан“, „развързан“. 
 В същото време йерархичната структура се нуждае от много силна 
командна воля от страна на най-горните си нива, за да се изграждат 
„промеждутъчни звена“ между нейните елементи. Нещо повече, твърде често в 
хоризонталната плоскост (на едно и също ниво) такива звена не са й особено 
необходими, защото отделните елементи трябва да действат заедно по воля, 
дошла отгоре и за да правят това не е необходимо толкова да се проникват 
едни други с ценности и вътрешни потребности от сътрудничество, а просто 
трябва да взаимодействат под страх от наказание или въобще някакъв род 
санкции, породени от дисциплиниращи мерки. Заедно с това „обърнатите 
погледи“ на отделните елементи нагоре по вертикала могат да допринесат за 



разпояването на връзките им по хоризонтала. В йерархичните структури 
максимата би могла да се формулира и така — не сме се събрали тук да се 
обичаме, т.е. да градим отношения, а да работим заедно. Докато в мрежовите 
структури максимата би могла да прозвучи така — събрали сме се тук да се 
обичаме, т.е. да градим отношения и на базата на изградените отношения — да 
работим. Поради тази причина както мрежовите структури благоприятстват 
ингресията, която се ускорява от меката сила на ценностите и взаимната 
атракция и колкото по-голяма е тази мека сила, толкова по-разгърната е 
ингресията, точно така йерархичните структури са уязвими откъм 
дезингресията, която се крепи преди всичко на твърдата сила на принудата и 
дисциплинарните марки и колкото тази твърда сила отслабва, толкова по-
ескалираща е дезингресията. 
 Но казаното по никакъв начин не означава, че мрежовите структури са 
изключително ингресивни, а йерархичните са изключително дезингресивни, то 
означава преди всичко, че характерът и скоростта на възникването на 
„промеждутъчни звена“ между два елемента в йерархичните структури е 
обусловено (зависимо) от нивата, на които се намират съответните два 
елемента, докато в мрежовите структури, които са много по-сплеснати, такава 
обусловеност (зависимост) от нивата фактически няма или е минимална.  
 Хоризонталността (като проявление), която сякаш се съдържа в 
ингресията и дезингресията, създава усещането за присъщност на ингресията 
предимно на мрежите и за улесненост на дезингресията в йерархиите. Но ако 
добавим към механизма, който ги поражда — дали по вертикала, т.е. чрез 
принудата и дисциплиниращите мерки (съответно — при тяхното отслабване) 
или по хоризонтала, т.е. чрез взаимното привличане, породено на общите 
ценности и вътрешните потребности от сътрудничество (съответно — при 
тяхното отслабване) и това дали възникването им е обусловено от нивата, на 
които се намират съответните елементи, т.е. силно обусловено във 
вертикализираните йерархични структури и слабо обусловено в 
хоризонтализираните мрежови структури, тогава нещата си идват на местата — 
както ингресията, така и дезингресията са присъщи и на йерархичните, и на 
мрежовите структури. Само че с отчитане на критериите „принуда—съгласие“ 
(т.е. по задължение или чрез съзнателен избор) и „обусловеност—липса на 
обусловеност от нивата“ (т.е. силна обусловеност—слаба обусловеност) се 
наблюдават следните качествено различни явления: 
 • В йерархичните структури ингресията се налага чрез принуда и 
функционира като взаимно задължение (по вертикала), съответно 
дезингресията се стимулира при отслабване на принудата и като отказ от 
изпълнение на взаимно задължение (също по вертикала), при това и двете са 
обусловени от нивата, на които се намират съответните елементи. С други 
думи ингресията и дезингресията в йерархичните структури са предимно 
вертикализирани—обусловени от нивата (V/D, Verticalised/levelDCCCLXII—
Dependent) процеси (функции):  вертикално породени и обусловени (зависими) 
от нивата. 
 • В мрежовите структури ингресията се стимулира чрез съгласие и се 
задейства като съвместен съзнателен избор (по хоризонтала), съответно 
дезингресията се налага чрез принуда и функционира като отказ от взаимни 
задължения с даден елемент (също по хоризонтала), при това и двете не са 
обусловени от нивата, на които се намират съответните елементи (доколкото 

 
DCCCLXII Level (англ.) — равнище, ниво, уровен, висота. 



разликата между тези нива е много малка). С други думи ингресията и 
дезингресията в мрежовите структури са предимно хоризонтализирани—не 
обусловени от нивата (H/N, Horizontalised/level—Not—dependent) процеси 
(функции): хоризонтално породени и не обусловени (независими) от нивата. 
 По-сложен е случаят по отношение на процесите (функциите) на 
макроравнище егресия и дегресия, защото на това равнище става дума за 
нещо повече от иначе изключително важното свойство (т.е. една от ключовите 
специфики) на системата, каквото е наличието на евентуален позитивен или 
негативен синергетичен ефект от взаимодействието на два елемента.  
 

ПОЯСНЕНИЕ 
СинергетикатаDCCCLXIII е наука за самоорганизиращите се, еволюиращи (в някои случаи 

деволюиращи) системи, т.е. системи, в които протичат процеси на самоорганизация, в 
резултат на които системата придобива качествено нови позитивни (в някои случаи негативни) 
свойства и характеристики. Автор на термина „синергия” е Ричард ФулърDCCCLXIV. Създател на 
науката „синергетика” е Херман Хакен, който публикува книгата си „Синергетика” през 1977 г. 
 Синергетиката изучава следните видове системи: 

• (Естествено) Синергетични системи, при които сумарният резултат от 
взаимодействието на техните елементи е по-висок (по-голям) от механичната сума на 
техните свойства (вж. и по-долу); в частност това може да бъде ново, по-високо 
структурно ниво от нивата на взаимодействащите елементи. 

• Отворени системи, които обменят с външната среда материя, енергия, информация и 
ентропия. Както ще стане дума по-късно, в съответствие със законите на 
термодинамиката, система, която е затворена, т.е. не извършва обмен на материя, 
енергия, информация и ентропия с външната среда, преминава в състояние на 
максимална ентропия (т.е. на пълен безпорядък, хаос) и прекратява развитието си. 

• Сложни системи, за които сложността се проявява в тяхната структура, във 
взаимодействието между отделните елементи, в каналите, по които се извършва 
обмен с външната среда, и в интензивността на този обмен. 

• Нелинейни системи, в които, най-общо казано, няма право пропорционална (линейна) 
зависимост между причината и следствието, т.е. невинаги, а по-скоро твърде рядко, 
имаме „малка причина—малка последица” или „голяма причина—голяма последица”. 

• Неравновесни системи, които се намират далеч от равновесното положение. 
Неравновесността е необходимо условие за тяхното развитие и самоорганизация. 
Близо до равновесното положение способността за самоорганизация е минимална и 
там всеки елемент взаимодейства само със своите съседи, докато далеч от 
равновесното положение всеки елемент започва „да вижда” всички елементи и 
системата като цяло, по този начин се интензифицира корпоративното взаимодействие 
между елементите. Засилването на неравновесието води до ситуации, при които се 
преминава през кратковременно хаотично състояние и точка на бифуркация, при която 
или старата структура на системата се разрушава, т.е. „от хаоса се ражда безпорядък” 
(disorder out of haos), или възниква нова устойчива структура т.е. „от хаоса се ражда 
ред” (order out of haos)544, а каква ще бъде тази нова структура, зависи от 
взаимодействието и влиянието на много случайни фактори. 

 Нека да напомня, че позитивният синергетичен ефект (всъщност той се нарича само 
синергетичен ефект) е ефект, при който взаимодействието на два елемента води такова 
оптимизирано свойство (способност), което не може да се получи при механичен сбор на 
свойствата (способностите) на двата елемента.  
 От своя страна негативният синергетичен ефект (който се нарича 
диссинергетиченDCCCLXV,545 ефект) е ефект, при който взаимодействието на два елемента 
води до такова влошено свойство (способност), което не може да се получи при механичен 
сбор на свойствата (способностите) на двата елемента.  

 

 
DCCCLXIII Синергия — дружно действие на два или повече органа, т.е. съвместна дейност, работа, извършвана заедно. 
DCCCLXIV Ричард Фулър (Richard Fuller, 1895—1983) — американски дизайнер, архитект и изобретател.  
DCCCLXV Диссинергия (гр. δυσ- — придава на думите значение на отрицание, нещо противоположно) — обратното на 
синергия, понижаване на ефективността на функционирането на системата в резултат на негативното взаимно 
въздействие на съставящите я елементи. 



 Егресията и Дегресията са процеси (функции), които, както бе изяснено, 
се проявяват на макроравнище и те са структурно и функционално определящи 
характеристики на системата от най-висок порядък.  
 Несъмнено, йерархичните структури по своя вертикален строеж, по 
своята пирамидална същност по своята бюрократична организация 
предполагат наличието на егресия, на „централистична връзка“, която 
управлява системата — Главнокомандващ, Началник (например на Генералния 
щаб), Бос, Авторитарен управник, Диктатор. Но както бе казано, ние трябва да 
разширим смисъла, който Александър Богданов е вложил в процеса 
(функцията) „егресия“. Защото независимо как една структура е организирана 
— йерархично или мрежово), тя трябва да осъществява своето управление, 
трябва да бъде управлявана, за да осмисля съществуването и 
функционирането си, да може да си поставя цели и да постига тези цели.  
 Според Александър Богданов егресията е наричана и съответно 
представяна различно — като орган, център, комплекс, мозък, т.е. като нещо, 
което може да бъде локализирано и което, „все повече концентрира 
определени активности на системата и създава възможности за тяхното 
максимално натрупване, […] съществено се отличава от функциите на 
останалите и има преобладаващо влияние над тях“546. По отношение на 
отговорностите, които притежава, функциите, които изпълнява и задачите, 
които тази „централистична връзка“ решава, нищо не се променя — и 
отговорностите, и функциите, и задачите остават. Така че тази част от 
дефиницията (а по-скоро — от схващането) за егресия остава същата. Това, 
което се променя е нашата представа кой и как осъществява тези отговорности, 
функции и задачи — дали това е конкретен структурен елемент или сбор от 
структурни елементи, т.е. орган, нещо, което може да бъде локализирано на 
определено място в системата (повтарям — както го разбира Александър 
Богданов, защото изучава йерархични структури), или нещо, което е 
разпръснато из мрежата, което е дисперсирано в мрежата, което е продукт от 
функционирането на мрежата, което е самата мрежа. 
 Що се отнася до дегресията, то все така е безспорно, че йерархичните 
структури — отново по своя вертикален строеж, по своята пирамидална 
същност по своята бюрократична организация — предполагат наличието както 
на ясно очертана граница, стена, която да я разграничава от външната среда и 
да я опазва от нея като щит, като защитна преграда, като ограда, така и от 
„скелетна връзка“, вътрешен каркас, гръбначен стълб, носеща конструкция, 
около която тя е изградена, включително и такива същностни роли могат да 
играят конкретни ясни уставни документи, длъжностни инструкции, определящи 
скелета на бюрокрацията и явни критерии за разграничаване на членовете на 
бюрократичната организация и на всички външни за нея хора547. Но вече бе 
посочено, че, ние трябва да разширим смисъла, който Александър Богданов е 
вложил в процеса (функцията) „дегресия“. Защото продължава да бъде 
очевидно, че независимо как една структура е организирана — йерархично или 
мрежово, тя трябва да има своя идентификационна и идентифицираща я 
структура и да я поддържа и възпроизвежда непрекъснато, както и да се 
разграничава от външната среда, да се опазва от негативни външни и 
вътрешни посегателства и влияния, тъй като без това тя не би могла нито да 
бъде жива (т.е. да има интереси), нито жизнена (да се стреми да реализира 
своите интереси).  



 Александър Богданов разглежда дегресията като скелетна връзка, твърд 
скелет, добре укрепена граница, отделяща системата от външната среда. Тя 
според него обезпечава максималната здравина на системата и опазва нейното 
съдържание от външни въздействия и вътрешна дезорганизация. Нека 
припомня, че Александър Богданов изрично подчертава, че „не трябва да си 
представяме скелетните комплекси непременно като имащи по-голяма якост 
или твърдост в механичен смисъл“548. Отново може да се каже, че по 
отношение на отговорностите, които притежава, функциите, които изпълнява и 
задачите, които тази „скелетна връзка“ решава, нищо не се променя — и 
отговорностите, и функциите, и задачите остават — това са протективни 
(защитни, опазващи) отговорности, функции и задачи. Така че тази чест от 
дефинцията (а по-скоро — от схващането) за дегресия отново остава същата. 
Това, което се променя е нашата представа кой и как осъществява тези 
отговорности, функции и задачи: дали това е структурна конструкция (конкретен 
структурен елемент или сбор от структурни елементи), т.е. конструктивна част 
(носеща или поддържаща целостта на конструкцията), нещо, което може да 
бъде локализирано на определено място в системата (повтарям — както го 
разбира Александър Богданов, защото изучава йерархични структури), или 
нещо, което аналогично на случая с егресията, е разпръснато из мрежата, 
което е дисперсирано в мрежата, което е продукт от функционирането на 
мрежата, което е самата мрежа. Ето защо е правомерно да се каже, че като 
процеси (функции), както егресията, така и дегресията са присъщи и на 
йерархичните, и на мрежовите структури, които съществуват и функционират 
ефективно именно заради тях и чрез тях. Само че по отношение на егресията и 
дегресията в йерархичните и съответно в мрежовите структури се наблюдават 
следните качествено различни явления: 
 • В йерархичните структури егресията може да бъде локализирана като 
орган, като управленско звено, в което са централизирани отговорностите и 
способностите за управление, съответно дегресията може да бъде 
локализирана като скелетно звено, в което са централизирани отговорностите 
и способностите за обезпечаване на здравината на системата и опазването на 
системата от външни въздействия и вътрешна дезорганизация. С други думи 
егресията и дегресията в йерархичните структури са предимно 
локализирани—централизирани (L/C, Localized/Centralized) процеси 
(функции): локализирани в един управляващ орган и централизирани 
управленски правомощия, съответно локализирани в  едно скелетно звено и 
централизирани протективни отговорности. 
 • В мрежовите структури егресията и дегресията са разпръснати в 
мрежата, те са резултат от дейността на цялата мрежа, на мрежата като 
единна система и се реализират чрез разпределени усилия — съвместната 
дейност на съставящите я елементи. С други думи егресията и дегресията в 
мрежовите структури са предимно дисперсирани-разпределени (D/D, 
Dispersed-Distributed) процеси (функции): дисперсирани из цялата мрежа и  
разпределeни управленски правомощия в нея, съответно дисперсирани из 
цялата мрежа и разпределени протективни отговорности в нея; което ще рече, 
че  управлението/протективността се осъществяват във, от и чрез цялата 
мрежа като мрежа, а не от която и да било нейна конкретна подчаст. 
 
 

Процес (функция) Задачи Ефект Йерархични структури Мрежови структури 

Ингресия Организация Синергия  Вертикализирана /  Хоризонтализирана /  



Обусловена от нивата 
Verticalised/level—Dependent 

Необусловена от нивата 
Horizontalised/level—Not—dependent 

Дезингресия Дезорганизация Диссинергия Вертикализирана / 
Обусловена от нивата 
Verticalised/level—Dependent 

Хоризонтализирана / 
Необусловена от нивата 
Horizontalised/level—Not—dependent 

Егресия Командна 
организация 

Управление Локализирана / 
Централизирана 
Localized/Centralized 

Дисперсирана / 
Разпределена 
Dispersed/Distributed 

Дегресия Скелетна 
организация 

Протекция Локализирана / 
Централизирана 
Localized/Centralized 

Дисперсирана / 
Разпределена 
Dispersed/Distributed 

 

Таблица 5.1. Характеристики на основните системни процеси (функции). 

 
 Юрген Хабермас, макар и да говори за мрежовите структури в 
гражданското общество, подчертава вярно две основни опасности, засягащи 
всяка мрежова организация: (1) прекомерната ронливост, трошливост, 
раздробеност на нейната структура, т.е. фактическото ликвидиране на какъвто 
и да било „скелет“; (2) вкостеняването, бюрократизацията, т.е. статичност, 
втвърдяване на „скелета“549. Всяка организация, всяка система трябва да се 
предпазва от тези две крайности — от свръхгъвкавостта и размитостта на 
„скелета“ до степен изобщо да няма такъв, до свръхнепроменимостта и 
твърдостта на „скелета“ до степен всичко от тази организация, от тази система, 
да е само „скелет“. 
 Александър Олескин анализира откритостта на мрежовите структури. 
Всъщност, откритостта може да бъде разглеждана в две посоки, да има две 
интерпретации: (1) вътрешна откритост — взаимната откритост на 
елементите на мрежата един към друг, което означава между отделните 
елементи да няма прегради; (2) външна откритост — откритост по отношение 
към външната среда550. По тези критерии могат да се класифицират четири 
вида мрежи: A) Мрежи с вътрешна и външна закритост; B) Мрежи с вътрешна 
откритост и външна закритост; C) Мрежи с вътрешна закритост и външна 
откритост; D) Мрежи с вътрешна и външна откритост.  
 При тази класификация една мрежа от тип A много трудно може да се 
разглежда като мрежово структура, тя повече наподобява на нея по формални 
признаци — това е система от елементи, която не участва в обменни процеси 
(например на материя, енергия, информация) с външната среда и между 
елементите й има прегради, които правят невъзможна или силно затрудняват 
обменните процеси (например комуникацията) помежду им. По-скоро такава 
система представлява застинала мрежоподобна структура с твърда, 
непроницаема обвивка. Този вид система като цяло съхранява своята 
мрежоподобна структура и се придвижва във времето и пространството 
(функционира) в почти неизменен вид. 
 Мрежите от тип B са системи с мрежова структура, за които е характерно 
наличието на непроницаема обвивка по отношение на външната среда, т.е. те 
се развиват в едно по принцип ограничено пространство и самоподдържат 
своето състояние и се самовъзпроизвеждат в рамките на това пространство, 
съставните елементи са в състояние на постоянна и е възможно дори 
интензивна комуникация. Подчертавам самоподдържането и 
самовъзпроизвеждането на тези мрежи, защото липсата на съществен обмен с 
външната среда ги прави в голяма степен самодостатъчни системи 
 Много противоречиви като организация и функциониране са мрежите от 
тип C — при тях отделните елементи не комуникират помежду си, но системата 
непрекъснато осъществява обменни процеси с външната среда. Своеобразен 
пример за такива мрежи е разпълзяваща се организация, която внедрява във 



външната среда свои агенти, които не могат (например нямат право) да 
комуникират помежду си. Бихме могли да се представим структура, подобна на 
короната на дърво или разтичащите се на посоки ръкави на една река в 
нейната делта или при навлизането й в равнина. С други думи, най-често 
говорим за размножаваща се себеподобна (фрактална) структура, чиито 
елементи не поддържат комуникация помежду си (между тях не протичат 
обменни процеси). 
 Несъмнено, най-често срещаният и най-интересен за изучаване пример 
са мрежите от тип D. Би могло да се каже, че това са всъщност истинските 
мрежи — елементите на една такава система с мрежовидна структура 
комуникират (обменят) помежду си информация, ресурси, цели, стратегии и 
т.н., а в същото време самата система е потопена във външната среда и 
комуникира (обменя) с нея. 
 
 В анализа на мрежовите структури често се говори за тяхната сложност. 
Мрежовите структури въобще са един от най-сериозните обекти, с които се 
занимава теорията (науката) за сложността — Complexity theory, в частност 
теорията на сложните системи — Complex system theory. Но се налага да 
уточним, че сложността в една мрежова система (система с мрежова структура) 
има различни измерения и проявления. Ето някои от тях551: 
 1. Структурна сложност — такава сложност се наблюдава например, 
когато диаграмата, илюстрираща структурата на системата е твърде сложна, 
заплетена, объркана на пръв поглед и необяснима без сериозно изучаване 
(сложност на структурата). 
 

 
 

Илюстрация 5.5. Пример за структурна сложност на една мрежова система. 
 

 2. Еволюционна сложност — при тази сложност структурата на мрежата 
и съответно нейната диаграма се променят във времето по сложен и изискващ 
сериозен анализ начин (сложност на развитието на системата във 
времето). 
 3. Сложност на разпространяването — тя се наблюдава когато 
системата се разширява и свива в пространството по трудно определима 
логика и може би по странен за наблюдателя модел (сложност на развитието 
на системата в пространството). 
 4. Сложност на свързаността — означава, че връзките между възлите 
могат да имат различни свойства като тежест (значимост), направление, 
съдържание, дори обозначение (сложност на връзките). 
 5. Динамична сложност — среща се когато самите възли се проявяват 
като нелинейни динамични системи (сложност на поведението на възлите). 



 6. Сложност на разнообразието — тя се изразява в значителното 
многообразие на елементите на системата, т.е. на нейните възли (сложност на 
същността на възлите). 
 Сложността е свързана и съпътствана с други базисни свойства на 
динамичните самоорганизиращи се системи — нелинейност, синергия, 
преминаване през точки на бифуркация, възникване на порядък от хаоса, 
самосихронизация552. Заради способността на една такава сложна система да 
минава чрез коренна промяна на качественото й състояние през определени 
критични или повратниDCCCLXVI точки553 (наричани във физиката „фазови 
преходи“) тя често бива наричана „самоорганизираща се критичност“ (self-
organized criticality, SOC). При някои системи преминаването от едно качествено 
състояние в друго, от едно поведение към друго, може да се дължи на 
външните въздействия, а при някои то е резултат преди всичко от вътрешни 
характеристики на системата (структура, взаимодействия, способност към 
еволюиране).  
 Пример за самоорганизираща се критичност (който илюстрира модела 
на поведение на различни типове системи — към този пример ще се върнем и 
по-долу) е купчинката пясък (царевични зърна, ориз и др.). Когато постепенно с 
тънка струйка се насипва пясък върху хоризонтална плоскост, се образува 
първоначално добре оформена купчинка. След един момент (критичен праг, 
точка на фазов преход, на динамично равновесие, повратна точка) обаче дори 
съвсем мъничко добавен пясък срива купчинката и тя тръгва надолу като 
лавина554. Подобни процеси на бавна промяна без особени последици до един 
момент и лавинообразно развитие след него са наблюдавани и изучавани при 
снежните лавини (естествено), горските пожари, земетресенията, войните555.  
 Мрежовите структури със своята архитектура и динамика сякаш са 
създадени, за да толерират възникването на подобни процеси и нещо повече 
— при определени условия те съществуват именно чрез тях. С други думи 
мрежите като правило работят в режим на ръба на хаоса — своеобразен 
компромис между реда и изненадващата промяна; и във и чрез този режим те 
могат най-ефективно да координират процесите в изградените със и от тях 
сложни системи и същевременно да продължават да еволюират556. Затова 
мрежите са изключително полезен нагледен и с голямо практическо 
приложение пример за самоорганизиращи се критичности. Във възможно най-
различни типове мрежи спонтанно или под въздействието на външни фактори 
възникват подобни на горните лавинообразни процеси. Понякога такъв процес 
се наричат каскада, каскаден процес, каскадиранеDCCCLXVII. За каскадни 
процеси, т.е. за каскадиране се говори при причинени от малки дефекти или от 
малък брой засегнати елементи серийни (предизвикващи се една след друга), 
понякога достигащи катастрофични последици повреди в сложни системи 
(например при аварии в мрежа от електростанции, при излизане от строя на 
Интернет-мрежи, при раковите заболявания — деленето на раковата клетка е 
каскаден процес, при разпространяване на инфекции сред хората и на вируси в 
компютърните програми и компютрите, при пътнотранспортни произшествия по 
магистралите и т.н.). Разбира се, каскадирането не е задължително свързано с 

 
DCCCLXVI Повратна точка от англ. turning point — точка, в която системата започва да има коренно различно поведение; 
когато количествените натрупвания преминават в качествени промени; когато едни процеси и явления се сменят от 
силно различаващи се от тях други процеси или явления.  
DCCCLXVII Каскада (фр. cascade и исп. cascada — водопад, итал. cascata — падане) — понятия, свързани с водопад, 
падане, намаляваща, спускаща се надолу поредица (напр. поредица от малки водопади, от подредени карти за игра, от 
пулове за играта домино); каскада — архитектурен комплекс с изкуствен водопад или поредица от водопади; поредица 
от водноелектрически централи на река. 



настъпването на деструктивни явления. То се наблюдава при взривна 
популярност на даден творец (писател, режисьор, композитор, певец), 
съответно на културен продукт (книга, филм, песен), на някоя идея, стока, 
дреха (мода), ресторант. Понякога даже не е ясно как и кога е започнало 
увлечението по тях, повечето хора разсъждават или действат по интуиция така: 
ами всички го харесват, всички го купуват, всички ходят в този ресторант, т.е. 
решаващо не е нашето лично мнение, а това, което харесват всички (или 
мнозина около нас)...  
 Вероятността от възникване на такива процеси в зависимост от 
величината на въздействието (например обемът насипан пясък в купчинката) 
като правило се измерва чрез Закона за степенното разпределение (power 
law), на който — и най-вече на неговото забележително присъствие в мрежите 
и тяхната организация ще се спра специално в следващата глава. Тук само ще 
кажа много ясно, че Законът за степенното разпределение е знакът, 
символът, другото име на самоорганизиращата се критичност557. 
 Много важно е да се разбира, че системите, които могат да развият 
процес на каскадиране не са уязвими към вътрешни и външни въздействия по 
всяко време. Напротив, те могат да запазват своята устойчивост и здравина в 
дълги периоди от време и при по-големи въздействия, проблемът е, че в един 
момент настъпва критичната ситуация, когато дори малко въздействие (то 
невинаги е различимо в сравнение с останалите и затова трудно би могло не 
само да се предвиди, но и да се идентифицира, в случай че възникне) може да 
доведе до каскаден ефект. Тези сякаш взаимно изключващи се свойства —
устойчивост (здравина), включително и към големи въздействия и 
каскадиране (уязвимост) при малки и случайни въздействия се съпровождат с 
още две сякаш взаимно изключващи се характеристики — че 1. каскадирането 
възниква рядко, но 2. достига анормални мащаби. Всички те заедно, а именно 
устойчивост, каскадиране, рядко възникване и анормални мащаби при 
възникване, превръщат подобни системи в приоритетен обект за изследване, 
като става възможно (и това най-вече се улеснява при съответните мрежови 
структури) да се прехвърлят анализи и изводи от една каскадираща система 
към друга. 558 
 Каскадирането, особено когато в него са включени хора, наистина може 
да се сравни с поведението на табунDCCCLXVIII коне (Илюстрация 5.6а.) или 
стадо селскостопански животни — в тях отделният субект взема своите 
решения на базата на поведението на останалите, вместо да разчита на своята 
информация за проблема. И в социалните системи (особено с мрежова 
структура) начални проблеми (повреди, дефекти) могат да доведат до 
лавинообразен процес. Точно както във вече споменатия удивителен филм 
„Мери Попинз“ това, че момченцето — главен герой Майкъл, поиска от банкера 
в банката „Доус, Тоумс, Моузли и Гръбс“ да му върне взетата паричка от два 
пенса, за да нахрани с купените с нея трохички птичките, доведе до невероятна 
паника: „Тук има нещо гнило. Банката не иска да върне нечии пари!“ и всички 
клиенти в града се юрнаха да си изтеглят влоговете, така че трябваше да бъде 
наредено: „Спрете всички плащания!“559 (Илюстрация 5.6б.). 
 

 
DCCCLXVIII Табун — стадо коне, голяма група коне, които са събрани и отглеждани общо или се придвижват заедно ако са 
диви. 



а)    б)  

 
Илюстрация 5.6. а) Табун коне560; б) Сцена от филма „Мери Попинз“ — паника в 
банката.  
Индивидуалното поведение се определя от поведението на околните и настъпва 
взаимно заразяване (например с нервност, паника, анархия). 

 
 Сложността на самоорганизиращата се критичност поражда различни 
необичайни ефекти и поведения. На нея се дължи едно изключително 
интересно и често срещащо се свойство на неживата и живата материя, в 
редица социални и биологически системи, а именно синхронизацията на 
изграждащите ги елементи, която се наблюдава в тях. 
 Синхронизацията се среща навсякъде — „от атомите до животните и от 
хората до планетите“561. Както пише Малкълм Гладуел: „Всеки почитател на 
киното знае, че броят на зрителите в залата има голямо значение за начина, по 
който ще бъде възприет един филм — в препълнен салон комедиите са по-
смешни, а трилърите — по-вълнуващи“562. Особено присъщо е това удивително 
свойство за мрежовите структури — тяхната структура и свързаността им 
допринасят по специфичен начин за него (много силно се проявява то при 
елементите със сходна степен на свързаност). Синхронизацията в повечето от 
случаите има две измерения, две проявления — елементите на системата не 
само изпълняват заедно едни и същи действия (пространствена 
синхронизация), но и тези действия се извършват през едни и същи интервали 
(времева синхронизация). Когато е едновременно и в пространството, и във 
времето, синхронизацията е много интересна за наблюдаване, тя е 
удивителен феномен, всъщност е синхронизация на квадрат. Все едно, да си 
представим как двама души тичат и понякога подскачат едновременно, така че 
интервалите, на които те при тичането подскачат, са едни и същи. Такава 
картина може да се наблюдава например при бягане с препятствия при 
изравнени сили — спортистите не просто бягат рамо до рамо, но в едно и също 
време прелитат над препятствията. Такава синхронизация на квадрат, когато е 
свързана с естетични преживявания (а не с деструктивни въздействия), може 
да се нарече хармония. 
 

Пример 1. 
Случай, описан от Уилям КондънDCCCLXIX, специалист по т.нар. културни микроритми. По време 
на вечеря в ресторант една жена казва на намиращите се на масата мъж и жена: „Трябва да 
идвате всяка вечер. Не сме прекарвали такава вечеря от месеци." При изучаването на филмче 
— запис от вечерята, дълго едва 4.5 секунди, той наблюдава следното поведение, наречено от 
него „синхрон на взаимодействието“: „Разговорът им има ритмично физическо измерение. В 
рамките на един, два или три кадъра от по 1/45-а от секундата всеки от тях помръдва с рамо, 
буза, вежда или ръка, задържа това движение, спира го, после променя посоката и започва 
отново. Нещо повече, тези движения са в пълен синхрон с думите на човека, наблягат, 
подчертават или  доразвиват казаното; така говорещият на практика танцува в ритъма на 
речта си. В същото това време останалите хора край масата също танцуват, движейки лицата, 

 
DCCCLXIX Уилям Кондън (William Condon) — американски психолог. 



раменете, ръцете и телата си в същия този ритъм… началото и краят на всяко едно от 
микродвиженията, малките промени на лицето и тялото, са в съвършена хармония“563. 

 

Пример 2 
Веднъж, през април 2005 г., на семинар в Унгария, посветен на противодействието на 

тероризма, разхождайки се край езерото Балатон, наблюдавах една двойка възрастни мъж и 
жена, вероятно и двамата бяха над 80 години. Те вървяха хванати за ръце, даже не толкова за 
ръце, колкото вплели по едно пръстче (кутре) — той на лявата, тя на дясната ръка. И вървяха 
без да разговарят, просто се движеха и мълчаха, но го правеха в безупречен синхрон, крак в 
крак и с абсолютно равномерни крачки, в едно и също бавно, премерено и успокояващо, 
релаксиращо темпо. Вървяха като единен организъм, сплотен и създаден от живота, от дългия 
им, вероятно поне 60 години съвместен живот, като едно същество с две глави и четири крака. 
Ето такава абсолютна синхронизация, синхронизация на квадрат наистина доставя естетично 
удоволствие и може да се нарече хармония. На малцина е писано да изживеят такова щастие 
на остаряването и на свързаността на две души една с друга. 

 

 Синхронизация се наблюдава при деленето на клетките в ранните стадии 
на ембрионалнотоDCCCLXX развитие, както и между клетките на сърдечния 
пейсмейкърDCCCLXXI,564, при вълните, които се разпространяват в сърцето, 
мозъка, червата, нервната система. Има данни, че някои разстройства на 
психическата дейност са резултат от аномална и понякога внезапна 
деструктивна синхронизация на огромен брой неврони. При 
епилепсиятаDCCCLXXII, например, това причинява ритмични гърчове, свързани с 
припадъци565. Затова синхронизацията в мрежовите структури е особено 
важна за съвременната наука на мозъка. „Синхронизацията е може най-
важното за начина, по който мрежата от неврони осъществява своите функции“ 
и вероятно ефектът „Малък свят“ (вж. Шеста глава), присъщ на тази мрежа е от 
голямо значение за възникването на синхронизацията566.  
 

  
 

 Илюстрация 5.7. Синусовият възел (естественият пейсмейкър) на сърцето567. 

 
 Изобщо, синхронизацията е често срещано явление в природата: 

▪ устремените към яйцеклетката сперматозоиди се движат (плуват), 

 
DCCCLXX Ембрион (др. гр. ἔμβρυον — в обвивки и лат. embryon) — етап на развитието на организма от зачеването (от 
оплождането) до раждането. 
DCCCLXXI Пейсмейкър (англ. pacemaker от pace — крачка, стъпка, скорост, темп и maker — производител, създател, т.е. 
определящ, насочващ, водач на ритъма, темпа, скоростта, крачките) — бива естествен и изкуствен. Естествен 
пейсмейкър — синусовият възел на сърцето (намира се в стената на дясното предсърдие), който е основен елемент на 
проводящата система на сърцето, контролираща сърдечния ритъм. Той генерира електрически импулси, които подава 
към сърдечния мускул, стимулирайки го да се съкращава и изпомпва кръв. Съставен е от група клетки, които са 
разположени в горната част на стената на дясна сърдечна камера, където се генерират електрическите импулси. 
Електрическият импулс, който се генерира от синусовия възел се предава между клетките на сърдечния мускул и 
накрая достига до атриовентрикуларния възел (група от клетки, разположени в средата на сърцето, между 
предсърдията и сърдечните камери). Изкуствен пейсмейкър или просто пейсмейкър — изкуствен стимулатор на 
сърдечната дейност, поставян на хора с проблеми при тази дейност. 
DCCCLXXII Епилепсия (др. гр. ἐπιληψία — нападам, атака, лат. еpilepsia или caduca, morbus sacer — свещена болест) — 
едно от най-разпространените хронични неврологични заболявания у човека, проявяващо се в предразположеност на 
организма към внезапни, повтарящи се, непредизвикани пристъпи и припадъци с гърчове. 



махайки с камшичета в синхрон; 
▪ колониите от високоподвижни бактерии от рода ProteusDCCCLXXIII те 

синхронно се преместват по повърхността на хранителната среда568; 
▪ при групи жени, които живеят, работят или прекарват голяма част от 

времето заедно (сестри, съквартирантки, колежки, затворнички), се 
синхронизират менструалните  цикли; 

▪ светулките (понякога стотици хиляди на бреговете на реки в Южна 
Америка) светкат абсолютно ритмично в съвършен синхрон; 

▪ вечерните хорове на щурците предразполагат към лирично 
настроение или меланхолия със съвършената си синхронизация; 

▪ удивително синхронизирани са маховете на крилата при летенето на 
птиците в ята и или на плавниците при движението на рибните 
пасажи; 

▪ синхронизация се наблюдава при чифтосването, съответно 
излюпването или раждането на малките и тяхното отглеждане както 
при редица птици (живеещи в големи групи, ята), така и при немалко 
копитни животни (групиращи се в стада); сред причините за това е 
вероятно периодът, когато малките са най-добре защитени от 
хищници, както и климатичните условия569; 

▪ спонтанна синхронизация настъпва в работата на генераторите в 
мрежата от електростанции, като всички генератори синхронизират 
скоростта си и фазата на въртене; 

▪ изумителната съгласуваност на лазерния лъч се поражда от това, че 
трилиониDCCCLXXIV атоми пулсират синхронно, излъчвайки фотони с 
една и съща фаза и честота; 

▪ Луната е синхронизирала така въртенето около оста си и въртенето 
около Земята, че ние виждаме винаги само едната й страна570. 

Във филма „Обществото на мъртвите поети“ (вж. Илюстрация 5.8.), 
героят на Робин Уилям — учителят по английска литература Джон Кийтинг 
говори на своите ученици за това, че не бива да загубят себе си, поддаващи се 
на конформизмаDCCCLXXV а следователно — подчинявайки се на общите нагласи 
и възприятия, на анонимното съгласие (т.е. на покорната и удобна 
синхронизация с мнозинството): „Ако забелязахте, всеки от вас започна с 
типичната за него крачка, типичната си походка […] Изкарах ги отпред, за 
да ви илюстрирам темата приспособяване: Трудността да запазите 
собствените си принципи пред другите […] Всички ние силно се нуждаем от 
одобрение. Но вие трябва да вярвате, че вашите принципи са единствени по 
рода си, ваши собствени, дори другите да ги смятат за чудати и 
необичайни, Дори и стадото да изреве „Това е лооошо“ […] А сега искам да 
откриете собствения си вървеж, собствената си походка, крачейки в която 
и да е посока. Каквото пожелаете, дали ще е гордо, дали ще е глупаво, 

 
DCCCLXXIII Proteus — родове микроорганизми: P. vulgaris, P. mirabilis, P. penneri, P. myxofaciens, P. morganii и P. inconstans. 
Proteus mirabilis и Proteus vulgaris често са нормални обитатели на чревния тракт на човека и животните, канални води, 
торища и т.н.. Поради богатата си ензимна продукция те участват активно в разграждането на органичната материя. 
Някои са чести причинители на уроинфекции, които благоприятстват образуването на камъни в бъбреците. Други се 
изолират предимно от урина, раневи секрети, секрети при изгаряния и пр. Могат да предизвикат имунодефицитни 
уроинфекции, сепсис, пневмония, менингит и много често  вътреболнични инфекции.  
DCCCLXXIV Трилион — 1000 билиона. Билион — в англоезични държави се използва вместо милиард. 
DCCCLXXV Конформизъм (от късно лат. conformis — подобен, съответстващ) — промяна на поведението, чрез която 
индивидът отговаря на натиска на групата, опитвайки се да е в съгласие с нея, като приема предложени или наложени 
норми. Тази промяна минава през отрицание на някои предишни позиции и води до самоодобрение чрез приемането на 
новите. Факторите за проява на конформно поведение са свързани с размер, сила на групата, социална подкрепа, 
атрактивност на източника на влияние. Условия за получаване на конформизъм са единомислието на групата, 
несигурност, изпитвана от индивида, на който мястото в групата му импонира. 



каквото и да е“ DCCCLXXVI,571. 

 

 
 

 Илюстрация 5.8. Сцена от филма „Обществото на мъртвите поети“. 

 

 Математическият анализ на поведението на мрежи от голям брой 
свързани осцилиращи елементи (осцилатори) показва, че режимът на 
синхронизация настъпва най-лесно когато на всеки отделен осцилатор влияе 
вече оформилият се единен ритъм на околните осцилатори. При светулките е 
точно така — всяка се „настройва“ по мигането на съседните. Така е и в 
социалните системи — вървящите в строй войници, в хоровото пеене, в 
танците, в овациите и скандиранията в концертните зали и на стадионите. В 
мрежите, които отговарят на графите на Пал Ердьош и Алфред Рени 
многочислените малки клъстери на синхронизация преди момента на пълното 
синхронизиране, са разпределени достатъчно еднородно по целия граф. А в 
т.нар. безмащабни мрежи (за които ще говорим подробно по-нататък) 
основните ядра на сихронизация се формират от силносвързаните хъбове, 
които поглъщат съседните малки клъстери572,573. 
 

ПОЯСНEНИЕ 
Явлението синхронизация е открито през 1665 г. от Кристиан ХюйгенсDCCCLXXVII, който 

забелязал, че махáлата на два часовника, висящи на една и съща стена, след известно време 
започват да се люлеят синхронно, но ако са на различни стени, синхронизация не настъпва 
(очевидно синхронизацията когато са на една стена, настъпва поради съвместното влияние на 
часовниците чрез невидимата вибрация на стената)574. 
 

 Синхронизацията в системите, а както казахме, особено в системите с 
мрежова структура, е резултат от тяхната сложност. В голяма степен тя е 
самопроизволно явление, в чиято основа е имитативното поведение, т.е. 
вземането на индивидуални решения, които са последица от групови, 
колективни или общосистемни реакции на вътрешни или външни въздействия. 
Несъмнено при тях може да се говори за доверие между отделните индивиди, 
но това доверие е в значителна степен първосигнално, импулсивно, 
неосмислено, на принципа на заразяването, то се препредава по връзките на 
мрежата или чрез наблюдение как реагират другите, най-вече разположените 
най-близко в мрежата. Но същността и ролята на доверието са много по-големи 
от тази негова инстинктивна форма. Доверието е много повече от сляпото 
копиране на поведението на другите, само защото те са част от нашата 
общност. Доверието има много по-сериозни измерения и то е било обект на 
задълбочено изучаване по отношение на социалните системи (общности, 
общества). Знаем, че когато човек има сериозен проблем, той мобилизира 

 
DCCCLXXVI „Обществото на мъртвите поети“ („Dead Poets Society“, 1989) — американски филм, награден с „Оскар“ през 
1990 г. за най-добър оригинален сценарий. Робин Уилямс (Robin Williams, 1951) — американски актьор и комик, носител 
на „Оскар“ през 1998 г. за най-добра мъжка второстепенна роля за филма „Добрият Уил Хънтинг“ („Good Will Hunting“, 
1997). 
DCCCLXXVII Кристиан Хюйгенс (Christiaan Huygens, 1629—1695) — холандски механик, физик, математик, астроном и 
изобретател. 



всичките свои контакти, познанства, приятели, роднински връзки, т.е. целия 
социален капитал. Всъщност последният е понятие, въведено от Робърт 
ПътнамDCCCLXXVIII в социологията и в социалната психология като „обществен” 
(или „общностен”) капитал, който е „качество, което възниква при 
преобладаващо доверие в обществото или в част от него”575. 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”576. Впрочем, 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 форми на капитал 
„дотолкова, доколкото обикновено се създава и предава чрез механизми на 
културата като религия, традиция или исторически обичаи”577. 
 Мрежите са системи, които се крепят на доверието и непрекъснато 
произвеждат доверие. Ето защо за тях доверието е изключително ценна 
суровина, за да могат те да функционират, т.е. доверието е на входа на и е 
sine qua non условие за системата (мрежата) и нейното съществуване и 
развитие. За разлика от тях една от основните слабости на йерархиите е това, 
че при тях доверието играе много по-слаба роля: „Вертикалните връзки са 
проблем за доверието, тъй като при тях се губи важният елемент на 
взаимността. При вертикалните отношения човек се влияе от решения, които 
не може да вземе, от действия, контрола върху които е отстъпил другиму”578.  
 Доверието е в основата на изработването на редица социални практики, 
които при другите животни се реализират и то до някаква степен на 
инстинктивно равнище, а при човека са „качени“ на социално равнище, т.е. те 
са превърнати в негови нормални социални действия и преценки за 
действителността. Ролята на тези базирани на доверието практики е огромна, 
те са част от най-съществените причини, позволили на човека да се отдели 
много рязко от останалите животински видове, дори от човекоподобните 
маймуни, с които има общи прародители и да стане истинският Цар на Земята. 
 Една от тези практики е т.нар. реципрочен алтруизъмDCCCLXXIX. Робърт 
Тривърс определя алтруистичното поведение като такова поведение на един 
организъм А спрямо друг, несвързан тясно с него организъм В, което носи 
ползи на В и при това е във вреда на А, като ползата и вредата се определят в 
термините на всичко, включващо ефективното функциониране на тези 
организми579.  
 Човекът е възникнал и се е очовечил като социално същество, той е в 
истинския смисъл социално животно. Това е една от най-истинските истини за 
човека, без нея човекът не може разбран в пълна степен като индивид, като 
личност, като Човек. Има две основни тези (два главни подхода, две водещи 
причини), обясняващи социална същност на човека.  
 Първата основна теза е, че социалната същност на човека е резултат 
от негов съзнателен избор, направен или в търсене на изгода, или под 

 
DCCCLXXVIII Робърт Пътнам (Robert David Putnam, 1941) — американски учен в областта на политическите науки. 
DCCCLXXIX Алтруизъм (лат. alter — друг, други) — принцип или практика на загриженост за благополучието на някого 
другиго;  традиционна добродетел в много култури и аспект на основата на много религиозни традиции, въпреки че 
концепциите на „другия“, към когото трябва да бъде насочена загрижеността, могат да варират в различните култури и 
религии; противоположното на егоизъм. Реципрочен алтруизъм — взаимен алтруизъм, вид социално поведение, при 
което индивидите правят жестове, оказват помощ, осъществяват в известна степен самопожертвувателност един 
спрямо друг, но тогава, когато очакват аналогичен жест, помощ, самопожертвувателност като отговор. Терминът е 
въведен от американския еволюционен биолог и социобиолог Робърт Тривърс (Robert Trivers, 1943). 



въздействието на принуда. Съгласно тази основна теза човекът е бил 
първоначално индивидуално същество и после, в резултат на своя 
съзнателен избор е станал общностно и сетне обществено същество. 
 В рамките на  първата основна теза някои автори отстояват идеята за 
социализацията на индивида като резултат от изгода, т.е. той е направил 
този свой исторически и цивилизационен избор като резултат от търсене на 
най-голямата изгода за себе си. Тези учени твърдят и  вероятно имат 
основание за това, че човекът е станал социално същество, че има социална 
същност, защото това е било единственият начин да минимизира щетите от 
своята уязвимост като се подслони в общността и по този начин гарантира по-
добре оцеляването и препитанието си. Така той намалява, казано по-простичко 
и по-образно, вероятността да бъде изяден от саблезъбия тигър. Човекът е 
усвоил чрез своя опит и от неосъзнатите „спомени“ от маймуните предци, че 
„павианът, останал без стадо е мъртъв павиан“DCCCLXXX,580 и затова е знаел, че  
ако се скита и препитава сам, той би станал много по-лесна плячка на този 
саблезъб тигър. Но ако човекът е част от общността, тогава той може да 
разчита на много по-голяма защита от саблезъбия тигър и да намали 
вероятността да бъде изяден от него, защото общността предлага много 
повече потенциални жертви на тигъра отколкото отделния индивид. Заедно с 
това общността предлага много по-големи шансове за успешен лов, а значи за 
обезпечаване с храна на всеки от своите членове. Затова Робърт 
ОрдриDCCCLXXXI

 нарича обществото „група на неравни същества, организирана 
за да посрещне общи нужди“ и продължава: „сигурността — това е сигурността 
на групата, а сигурността на индивида е в идентификацията му с групата“581. 
Или както пише Морис ГоделиеDCCCLXXXII: „Хората не само живеят в общество, 
подобно на всички останали социални животни. Те произвеждат общество, за 
да живеят”582. 

 Тезата за прагматичния избор на индивида в полза на общността има 
свои аргументи. Факт е, че именно когато дивакът, ловецът събирач се сдобива 
с оръжие позволяващо му да убива животните от разстояние (лък и стрели) и 
така се намалява значението на слабостите на отделния човек, както и 
безпомощността му пред лицето на сериозните опасности, тогава индивидът 
започва наистина да се превръща в индивид или както пише Робърт Ордри: 
„индивидът се ражда като човешка възможност“583. Тогава може би възниква 
семейството като истински социална и социализираща клетка — защото и да 
е съществувало в някаква степен докато ловът е бил занимание единствено в 
колектив, в групово преследване на плячката, семейството не е имало голямо 
значение, било е от по-нисък социален порядък, било е вторично, донякъде 
условно, подчинено изцяло на нуждите на общността. Сега вече въоръженият с 
лък и стрели индивид е можел в много по-пълна и решаваща степен да отнася 
убитата от него плячка в собственото си „леговище“, да бъде много по-
пълноценен глава на семейство, да има много по-силни мотиви за усърдие в 
лова и за обособеност в живеенето. Това е променило и самото съдържание на 
социалния (обществения договор), вграждайки в него способния  на далеч по-
самостоятелни действия индивид, подчертаването, уважаването и 
възнаграждаването на неговите лични, индивидуални и в истинския смисъл на 

 
DCCCLXXX Павиани (Papio) — род едри маймуни, наричани още бабуини (англ. Baboon) или песоглавци. 
DCCCLXXXI Робърт Ордри (Robert Ardrey, 1908—1980) — американски драматург и сценарист, който по-късно се завръща 
към изследвания в областта на академичното си образование и научни интереси в областта на антропологията и 
колективната психология. 
DCCCLXXXII Морис Годелие (Maurice Godelier, 1934) — френски антрополог. 



думата човешки способности, а отклонението от нормата (от средното, 
усредненото, посредствеността) и отказът от не-изтъкване, не-отделяне, не 
различаване от масата вече не се смятат за анормални. Така човекът може да 
използва все по-пълноценно силно нарасналия в предходните периоди като 
обем своъ мозък. Скрит в групата и неотличаващ се от останалите, ловуващ с 
подръчни средства и колективно (където решаващ е броят, т.е. числото, 
количеството ловуващи), на човека му е било не само трудно, но и излишно да 
уплътнява с нови качествени способности по-големия си мозък. Но когато с 
лъка и стрелите той е тръгнал по пътя на индивидуализирането си и след 
възникването на ново социално, в смисъл на „прото-обществено“ съдържание в 
обществения договор, „мозъкът е освободен от своите социални вериги; 
човешката природа, човешкият род взривно се развиват“584. Тук няма да 
обсъждам (защото това не е цел на анализа, а и понеже са необходими твърде 
специфични познания) удивителния еволюционен факт, че човекът 
„своевременно“, по-скоро даже „преждевременно“ — когато това сякаш още не 
му е било нужно, — се е сдобил с с много по-голям мозък и затова точно тогава, 
когато този количествено нараснал мозък му е станал необходим, като по 
поръчка се е оказал налице (!), за да позволи използването му за изключително 
сложни, в сравнение с предходните периоди действия и дейности, довели до 
качествено усъвършенстване на количествените характеристики на този мозък. 
Факт е обаче, че при развитието си човекът е надграждал своя мозък 
„проактивно“ (първо го надгражда, наслоява върху предходното, а после го 
„пуска в употреба“) на последователни етапи и като паралелно работещи 
модули: 

✓ Първи по поява, развитие и използване е рептилният 
(рептилоидният) мозъкDCCCLXXXIII — най-старият и примитивен дял на 
мозъка на човека. Той съществува от 100 милиона години и е останал 
практически непроменен в хода на еволюцията. Освен нас, хората, го 
притежават и бозайницитеDCCCLXXXIV. Оказва фундаментално влияние 
на поведението и отговаря за безопасността, защитата на 
територията, инстинкта за размножаване, агресията, стремежа към 
йерархични структури, контрола над малцинствата.585 

✓ След това е палеомамалният мозъкDCCCLXXXV (лимбическата 
системаDCCCLXXXVI) — емоционалният мозък, той участва в 
регулацията на функции на вътрешните органи, обонянието, 
поведението, емоциите, паметта, съня и т.н.; 

✓ и накрая е неокортексът (новата кора)DCCCLXXXVII — визуалният 
мозък, той отговаря за нервните функции, сетивното и чувствително 
възприятие, двигателната активност осъзнатото мислене и речта586.  

 
DCCCLXXXIII Рептилии, т.е. Влечугите (Reptilia) — клас гръбначни животни, включват дишащи атмосферен въздух 
четирикраки (повечето), обикновено покрити с люспи. Съвременните влечуги се разделят на 4 разреда: Testudines 
(Костенурки), Squamata  (Люспести — змии, гущери и др.), Sphenodontia (хатерии — живеещи на трудно достъпни 
острови около нова Зеландия) и Crocodylia (Крокодили). 
DCCCLXXXIV Бозайници (Mammalia), млекопитаещи — най-висшият клас гръбначни животни. Името им идва от начина им 
на хранене на малките — бозаене. Новородените индивиди получават от родителите си мляко с лесноусвоими 
хранителни и защитни съставки. 
DCCCLXXXV Палео- (palaeo-) — първа съставна част на сложни думи със значение на древен, стар, предисторически. 
Мамал- —от Mammalia, а както бе казано току-що, това са бозайниците. 
DCCCLXXXVI Лимбичната система (лат. limbus — граница, край) — функционална система изградена от няколко структури 
на главния мозък, която отговаря за емоциите, настроенията и паметта. 
DCCCLXXXVII Кортекс или Мозъчна кора (лат. cortex — кора, обвивка, черупка, люспа) — мозъчна обвивка, която покрива 
мозъчните полукълба и има дебелина само от 2 до 4 мм, но нейните гънки са толкова многобройни, че тя представлява 
40% от главния мозък — абсолютен рекорд при живите същества. Съставена от сивата материя на клетъчното тяло на 
невроните, тази част на мозъка ни осигурява възможностите за възприятие, общуване, запомняне, преценка, воля - 
това е нашето съзнание. Неокортекс или Нова кора (лат. neofcortex  от neo — нов + cortex — кора, обвивка, черупка, 



 
 Вероятно еволюцията на човека и въобще на живата природа би 
тръгнала в коренно различна посока ако това почти невероятно съвпадение не 
се бе случило, т.е., нека за яснота го повторя — най-напред, по не съвсем ясни 
причини човекът е развил своя мозък количествено, така че да разполага с 
него по-късно — точно когато е трябвало да го развие качествено. Ако това не 
се бе случило, сигурно човекоподобните (но подобни на нещо друго, което в 
такъв случай ще да се нарича Човек) маймуни щяха да бъдат четири вида — 
орангутан, горила, шимпанзе и „човек“. Впрочем, както казва един 
песимистично настроен мой приятел: „Човекът е човекоподобна маймуна и 
твърде често няма никакво значение, че е най-човекоподобната от всички 
маймуни." 

 

а)        б)  

в)           г)   
 

Илюстрация 5.9. Човекоподобни маймуни: а) орангутан; б) горила; в) шимпанзе; д) 
човек ( ☺ )587. 

 
 В рамките на първата основна теза други автори отстояват идеята за 
социализацията на индивида като резултат от принуда, т.е. той е направил 
този  свой исторически и цивилизационен избор като резултат от оказаната му 
от себеподобните принуда. В подкрепа на твърденията на тези учени са някои 
изследвания на човешкия мозък, проведени при условия, когато съответният 
индивид е изправен пред избор за формиране на мнение — дали да се 
присъедини към мнението на групата като общност или да формира собствено 
мнение като самостоятелна личност. Оказва се, че подложените на 
експеримента хора „следват мнозинството, против своите собствени възгледи 
[…] [и] не просто решават умишлено да се присъединят към мнението на 
групата, а наистина виждат предметите различно“. По думите на провеждащите 
тези експерименти: „Социалната настройка изменя възприемането на света при 
индивида […], [а] когато хората успешно се съпротивляват на груповия натиск, 
мозъчната активност се осъществява в областите, свързани с емоциите, сякаш 

 
люспа) — основна част на мозъчната кора, осъществяваща най-високото ниво на координация на работата на мозъка и 
на формирането на най-сложни форми на поведение, свързана е с висшата нервна система. Последната, появила се в 
процеса на еволюцията част от мозъка. 



субектите инстинктивно чувстват риска от това да скъсат с групата“. Така че 
наистина корените на имитативното поведение поне в някои случаи са „твърде 
архаични […] изглежда то е автоматично, несъзнателно, инстинктивно, за-
ложено в биологичната ни структура […]. Ние умеем добре да се 
приспособяваме. И едно от нещата, към които се приспособяваме най-често, са 
другите хора”588. За индивида цената да запази свободата и автономността си в 
онези древни, „диви“ условия е била по-висока от цената да се подчини на 
волята на стадото, превръщащо се в клан, в орда, в племе. Кланът е започнал 
да изработва вътрешнокланова солидарност и идентичност, да развива 
схващането „Ние“ и да го насочва срещу схващането „Те“. Да не бъдеш с клана 
е означавало автоматично да бъдеш срещу него. А подобен „лукс“ индивидът 
не е можел да си го позволи, защото вредата от него ще бъде по-голяма от 
вредата евентуално да се анонимизира в клана и да се подложи на 
възникващата в него социална и властова диференциация. 

Ако при съзнателния избор като изгода индивидът се е стремял да 
оптимизира ползите за себе си, при съзнателния избор като принуда той се е 
стремял да минимизира щети за себе си. Разбира се, изгодата и принудата са 
взаимно свързани — в определен смисъл изгодата е принуда, а принудата е 
изгода. Това, че на индивида е по-изгодно да бъде в общността е един вид 
принуда над него и това, че ако не се подчини на принудата да бъде част от 
общността той ще загуби, прави подчиняването на принудата изгода. Главното 
и в двата случая е, че при тази първа основна теза е, че човекът е бил 
индивидуално същество и после прави съзнателен избор в полза на 
общността, превръщайки се в общностно и накрая в обществено същество. 
 Втората основна теза, обясняваща социална същност на човека, е, че 
социалната същност на човека не е въпрос на избор, а на факт, на 
изначален факт, т.е., че човекът е със социална същност, че той откакто е 
произлязъл от маймуната, не се е осъществявал извън стадото, после извън 
клана, ордата, племето, и като цяло — извън общността. Според тази основна 
теза човекът винаги е били вече общностно и отчасти обществено 
същество преди да стане в една или друга степен индивидуално 
същество, в смисъл, че „единият за другият съществуват преди единият и 
другият да съществуват всеки за себе си“589.  
 Както четем у Ричли Крейпо за древните първочовешки времена: „Ордата 
функционира с помощта на един прост механизъм, наречен взаимност […]. За 
ловеца споделянето на излишъка по време на успешни ловни акции служи като 
своего рода осигуровка срещу бъдещи периоди на недоимък. Всеки ловец 
преживява периоди на лош късмет в лова. Щедростта към другите по време, 
когато самият ти живееш в изобилие, е нещо повече от акт на добра воля; тя е 
инвестиция. Тези, с които ловецът е делил храна и други полезни блага в 
миналото, ще му върнат дареното от собствените си излишъци по-късно, за да 
си осигурят проявите на добра воля от негова страна и в бъдеще, когато те 
отново се окажат в нужда. В крайна сметка икономическата система на 
взаимността поддържа равновесието в разпределението на благата. Никой не 
преуспява за сметка на другите, но и никой няма защо да се страхува, че ще 
умре от глад изоставен и сам през неизбежните периоди на лична несполука 
или болест, когато не може да ходи на лов“590. 
 Робърт Низбет е много прав, когато пише, че стремежът към общност „до 
голяма степен е вечен и универсален“591 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“592. Той смята, че днес този „тревожен 
интерес към общността“ е „отражение на дълбокото разстройство в основните 
асоциативни сфери на обществото“593. 
 И Ерих ФромDCCCLXXXVIII също смята, че човекът не може да понесе 
безкрайна свобода, „страшното чувство на самота”594 и рано или късно започва 
да бяга от свободата той се връща под крилото на общността. 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”595. 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”596. 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”597. Бягството от свободата не възстановява чувството 
за сигурност на човека, „а само му помага да забрави, че е отделно, 
самостоятелно същество”598.  
 Ето защо животът за индивидът (и така впрочем е било през цялото 
негово съществуване през наситеното с изпитания историческо време) е бил 
стремеж към свободата и в един момент, когато тя е ставала в прекалено 
огромна доза — бягство от нея; животът на индивида е бил също непрекъснат 
порив да се състои като индивид, като индивидуалност и в един момент, когато 
индивидът се е откъсвал от хората, средата, от същността си на социално 
животно, в него е сработвал стремежът към общност. 
 А това да си в общност, да приемаш нейните норми и да принасяш на 
олтара й част от своята безусловна свобода, е изисквало да се изработят 
социални практики, които да компенсират щетите от принадлежността към 
общността и да оптимизират ползите от тази принадлежност. Отново ще 
подчертая, че една от най-сериозните практики е бил реципрочният 
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алтруизъм. И от всички възможни структури именно мрежата е най-силно 
зависима от и най-силно свързана със, най-интензивно предполагаща и 
предлагаща реципрочният алтруизъм. Мрежата е реципрочен алтруизъм. 
 Реципрочният алтруизъм се среща и при различни животински видове, но 
както казах, той там е на инстинктивно равнище. Така например, има един вид 
прилепи вампири, смучещи кръв от жертвите. Когато се върнат от лов, ако 
някой прилеп (понеже социални групи образуват женските прилепи, затова тук 
всички прилепи са всъщност женски) не е успял да се нахрани и е гладен, 
незабавно някой от ситите прилепи ще му даде (повърне) част от кръвта, която 
е изсмукал. Когато някой следващ път ролите са разменени, то прилепът, който 
е бил нахранен връща жеста на прилепа, който го е нахранил. Ето една 
стандартна практика на реципрочен алтруизъм. Характерното е, че подобно 
взаимодействие се осъществява най-вече от индивиди, които по време на 
дневния отдих се подреждат обикновено един до друг, т.е. те са установили по-
тесен контакт и като че ли взаимното доверие у тях е нараснало. Освен това 
този реципрочен алтруизъм, макар и инстинктивен, отговаря на условията за 
Дилемата на затворника, която ще разгледам по-нататък — когато ползата, 
която получава гладният прилеп за него е по-голяма от щетата, която търпи 
ситият прилеп. (т.е. дадената кръв ще спаси от гладна смърт или силно 
отслабване неудачния в лова прилеп, получателя, но няма да се отрази 
фатално на дарителя и, значи, ако единият прилеп „играе“ алтруистично, 
възнаграждението, което ще получи ако и другият прилеп „играе“ алтруистично 
е по-голямо от загубата, която ще понесе, ако вторият прилеп го измами, т.е. 
отказва да играе алтруистично — тук говорим за многократно взаимодействие 
между тях)599. Вероятно ненапразно именно прилепите вампири имат най-
сложната социална организация сред всички видове прилепи. 
Осъществяването на реципрочният алтруизъм изисква сложност на 
организацията и той самият я усложнява, защото по същността си е социална 
функция, която може да бъде устойчива при наличието на съответната 
усложнена социална структура.  
 Реципрочният алтруизъм със своя позитивен резултат може да бъде 
смятан като резултат от изключително добри, конструктивни намерения. Но в 
случая важен е резултатът. А причините, довели до него могат да имат 
различни основания. Включително такава причина би могла да бъде и 
осъзнатата принуда. В смисъл, че едно толкова позитивно като резултат 
действие наистина може да е породено от принудата или осъзнаването, че ще 
се стигне до нея.  
 Наистина, да допуснем, че някои прилепи решат по принцип да не 
връщат жеста, т.е. да имат егоистично, а не алтруистично поведение. Това 
означава, че при другите, алтруистичните прилепи, ще възникне необходимост 
да ги запомнят, т.е. да запомнят егоистичните прилепи. А понеже прилепите 
алтруисти ще се почувстват застрашени от поведението на прилепите егоисти, 
то те ще трябва да изградят нови навици и процедури на взаимодействие 
помежду си, за да минимизират негативните ефекти от постъпките на 
егоистичните прилепи и да намерят съответни компенсации като потърпевши 
от това поведение. При алтруистичните прилепи ще се интензифицира 
динамиката на тяхната социална памет и ще се засилят връзките им на 
взаимодействие. Изпаднат ли в беда след неуспешен „лов“, прилепите егоисти 
няма да получават храна, докато ощетените от това им поведение прилепи ще 
бъдат компенсирани от други дарители (алтруисти). Така че дори на първо 



време, в краткосрочен план да се стори, че прилепите егоисти са в по-изгодна 
позиция (те са получили храна от прилепите алтруисти при свой неуспешен 
лов, но не са върнали жеста следващия път) и временно те да се засилят 
физически, да подобрят възможностите си за оцеляване и продължаване на 
рода, а значи да подобрят и шансовете за възпроизводство на гените си, в 
дългосрочен план те, прилепите егоисти ще бъдат в негативна, в неизгодна 
позиция. Това е така, защото от една страна те няма да получават храна 
тогава, когато са имали неуспешен лов (да напомня, че загубата на храна от 
дарителя е с по-ниска цена от ползата, която получава нахранения прилеп), а 
освен това ще бъдат изолирани от социалните връзки и няма да се ползват от 
преимуществата, които предоставя общността. При подобно развитие в 
краткосрочен план предимство ще получат и ще започват да нарастват своя 
брой прилепите егоисти, но в дългосрочен план те ще бъдат в много неизгодна 
позиция и ще започнат рязко да намаляват като брой, до практическото им 
изчезване, т.е. до превръщане на групата (ятото, стадото) от прилепи почти 
изцяло, ако не и изцяло от прилепи алтруисти.  
 Можем чисто хипотетично да си представим как в една група (ято, стадо) 
има 8 прилепа. Да допуснем, че 2 от тях откажат да бъдат алтруисти, т.е. 
изберат да бъдат егоисти. Можем отново хипотетично да си представим при 
стъпка първа, как при завъртане на биологическия възпроизводствен цикъл, 
поради по-добрите шансове за възпроизводство, егоистите се размножават по-
успешно от алтруистите и при 8 прилепа вече 4 са егоисти и 4 — алтруисти. 
При стъпка втора алтруистите само частично са осъзнали, че биват мамени и 
разпределението на прилепите след новото завъртане на биологическия 
възпроизводствен цикъл е вече 6 егоисти и 2 алтруисти. Сега вече, при стъпка 
трета алтруистите напълно са осъзнали измамното поведение на егоистите, 
създали са своя организация на взаимопомощ и винаги са нахранени, докато 
егоистите са на принципа „всяка коза за свой крак“, т.е. никаква взаимопомощ, а 
никой алтруист не „им подава ръка“. При поредното завъртане на 
биологическия възпроизводствен цикъл егоистите са вече 4 и алтруистите — 
също 4. При стъпка четири част от егоистите са осъзнали колко гибелно е 
тяхното поведение и са се върнали в старата „алтруистична вяра“ и когато се 
завърти следващият биологически възпроизводствен цикъл, прилепите са вече 
както следва — 2 егоисти и 6 алтруисти. Егоистите на стъпка пет са обречени, 
с тях „никой не иска да си играе“, те са отритнати от общността и когато 
приключи решаващият биологически възпроизводствен цикъл вече всички 8 
прилепа са алтруисти. Това е кратък, опростен и разбира се хипотетичен 
пример как алтруизмът взима връх в дългосрочен план над егоизма, макар че в 
краткосрочен план като че ли е по-изгодно за прилепа да бъде егоист — от 2 
егоиста и 6 алтруиста за пет стъпки стигаме до 0 егоиста и 8 алтруиста: 
 • В началото — 6 алтруиста и 2 егоиста. 
 • стъпка първа —  4 алтруиста и 4 егоиста. 
 • стъпка втора — 2 алтруиста и 6 егоиста (в краткосрочен план 
егоистите печелят). 
 • стъпка трета —  4 алтруиста и 4 егоиста. 
 • стъпка четвърта —  6 алтруиста и 2 егоиста. 
 • стъпка пета — 8 алтруиста и 0 егоиста (в дългосрочен план егоистите 
губят). 
 Ето защо един „разумен“ прилеп вампир ще предпочита да участва в 
играта „реципрочен алтруизъм“, дори тя да не е по вкуса на неговия вътрешен 



свят. Всъщност, „неразумните“ прилепи поради по-лошите си шансове да 
оцелеят, ще са минимизирани или изчезнали, така че общността всъщност 
работи в полза на „разумните“ прилепи, които доброволно или по принуда 
практикуват реципрочен алтруизъм. 
 Обяснителни механизми, подобни на демонстрирания току-що за това — 
защо този, спрямо когото е демонстрирано алтруистично поведение, ще 
отговори с алтруистично поведение, а няма да измами, т.е. да действа 
егоистично, могат да бъдат приведени за множество други живи същества от 
различни класове, видове и родове. При човека е доста по-сложно, тъй като 
става дума не само за такива екзистенциални ценности като прехрана, 
възпроизводство и защита от врагове, но и за редица други социални ценности 
— чест, достойнство, себеуважение, добро име, репутация и т.н. Един от 
възможните отговори и вероятно най-верният е, че „в едно развито, 
персонализирано общество, където индивидите са идентифицирани и 
поредицата от техни действия се преценява от останалите, не си струва да се 
мами в чисто дарвиновияDCCCLXXXIX смисъл […] селекциятаDCCCXC ще накаже 
индивида, ако измамата (т.е. за отказа от реципрочност) ще има по-късно 
неблагоприятни ефекти върху неговия живот и възпроизводство, които 
превишават моментните ползи, които той е спечелил“600. 
 Разбира се, нещата при реципрочния алтруизъм, особено що се отнася 
до човешките общности и общества, са много по-сложни, ненапразно споменах 
за приложението тук на теорията на игрите и по-конкретно на Дилемата на 
затворника. За нея ще поговорим, както обещах, малко по-късно. Засега само 
ще уточня, че реципрочният алтруизъм може да бъде представен като 
многократно повтарящо се при симетрични реципрочни ситуации 
взаимодействие между два индивида (играча), което може да бъде 
представено със следната таблица на ползите и щетите / печалбите и загубите 
(вж. таблица 5.2.): 
 

 
Реципрочен алтруизъм 

Втори играч 

Алтруизъм Измама 

 
Първи играч 

Алтруизъм (В, В) (З, П) 

Измама (П, З) (Н, Н) 

 
Таблица 5.2. Реципрочен алтруизъм — ползи и щети: В — възнаграждение, З — загуба, 
П — печалба, Н — наказание.  

  
 

DCCCLXXXIX Чарлз Дарвин (Charles Darwin, 1809—1882) — велик английски учен и естествоизпитател. Научният му труд 
„Произходът на видовете“ (On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races 
in the Struggle for Life, 1859) е смятан за един от основополагащите трудове в историята на науката и може би най-
значимия за биологията. В „Произходът на видовете Чарлз Дарвин излага своята теория, че организмите еволюират с 
помощта на естествения подбор. В „дарвиновия смисъл“ означава — чрез естествения отбор (за него ще стане дума и в 
Шеста глава) — т.е. става дума в случая за оцеляване на най-годните, на най-приспособимите. Естественият отбор 
(natural selection) е биологичен процес, при който полезните за организма наследствени черти стават по-често срещани 
във всяко следващо поколение, а неблагоприятните — по-рядко срещани. Естественият отбор оказва влияние върху 
фенотипа, като организми с по-благоприятен фенотип имат по-голям шанс да оцелеят и имат поколение, отколкото 
други с по-неблагоприятен фенотип. Фенотип — съвкупността от всички забележими белези на даден организъм, 
проявени в резултат на точно определен генотип, генетична програма и влиянието на факторите на средата. Генотип — 
конкретната генетична идентичност на даден организъм, която е невидима отвън, т.е. това е конкретната конституция 
на неговото ДНК. Според това доколко детайлно описваме ДНК на даден организъм се изменя и нашето описание на 
генотипа. Най-повърхностно описваме генотипа когато просто описваме алелите (вариантите) на такива големи 
единици като гените. 
DCCCXC Селекция (лат. selectio — избиране) — избиране на най-доброто, подбор; подобряване на сорта на растение или 
породата на животно с изкуствена намеса от човека; вземане на връх и продължаване на съществуването на едни живи 
същества над други конкурентни с тях в естествени условия. 



 В Таблица 5.2. съответните обозначения са както следва: 
o В — възнаграждението, което всеки индивид получава при 

алтруистична размяна, когато никой не мами другия; 
o З — загубата, която алтруистът претърпява за това, че е бил измамен; 
o П — печалбата, която си осигурява измамникът, затова, че е излъгал 

алтруиста; 
o Н — наказанието, което получава всеки от двамата за това, че и 

двамата не постъпват алтруистично и се измамват един друг. 
 При този клас задачи е в сила следното неравенство: З < Н < В < П.601 
 

За да осмислим много от ключовите проявления и последствие от 
реципрочния алтруизъм и да си изясним съществени елементи от формирането 
на структурата на мрежата и закономерности на нейното функциониране, ние 
трябва да разгледаме отблизо някои приложения на Теорията на игрите към 
системите с мрежова организация. 
 Теорията на игрите е математически метод (или клас математически 
методи) за изучаване на оптималните стратегии в конфликтни ситуации и 
състезателни взаимодействия, наречени игри. 
 „Игра” в случая е процес, изразяващ се в стратегическо взаимодействие 
(чрез конфронтация и/или сътрудничество), в който участват две или повече 
страни („играчи”), водещи борба за реализиране на своите интереси. Всяка от 
страните, при използване на наличните й ресурси, преследва своя цел с 
помощта на определена рационална стратегия чрез избор измежду 
алтернативни решения и при обмисляне на ходовете на опонентите. Това може 
да доведе до победа или загуба в зависимост от поведението и неизвестните 
предварително решения на останалите страни, както и от редица други 
условия, съпътстващи съответната игра. 
 Математическата теория на игрите бележи началото си от класическата 
книга „Теория на игрите и икономическото поведение” (Theory of Games and 
Economic Behavior) от 1944 г. на Джон фон НойманDCCCXCI и Оскар 
МоргенщернDCCCXCII. 
 Интересно от математическа гледна точка и поучително от гледна точка 
на нашите индивидуални и групови човешки амбиции е да се отбележи, че в 
случаите на несъвместими или много слабо съвместими интереси на двете 
страни в конфликта, вероятното сравнително устойчиво (а по принцип и 
относително справедливо) решение се постига, когато всеки играч се стреми 
към най-доброто от възможните най-лоши решения (the best of the worst 
solutions) или към най-лошото от възможните най-добри решения (the worst of 
the best solutions). Тогава би могло да се стигне до идеалния за конкретната 
игра на стратегическо съперничество случай, когато минимумът от 
максимумите на единия играч съвпада с максимума от минимумите на другия 
играч — решенията тип „maximin” или „minimax”602. 
 Елементи на конфронтация и сътрудничество в конфликта 
 Много рядко в един конфликт единствените възможни отношения са тези 
на непрекъсната и ескалираща конфронтация. По-скоро можем да говорим за 
наличието както на елементи на конфронтация, така и на елементи на 
сътрудничество. Те винаги са преплетени и между тях съществува 

 
DCCCXCI Джон фон Нойман (John von Neumann, унг. János Neumann, 1903—1957) — забележителен унгарски математик 
от еврейски произход. 
DCCCXCII Оскар Моргенщерн (Oskar Morgenstern, 1902—1977) — германски икономист от немски произход. 



диалектическо единство и противоборство. Конфронтацията е заредена с 
негативна, деструктивна енергия, с войнствени намерения. От своя страна 
сътрудничеството е заредено с позитивна, конструктивна енергия, с мирни 
намерения. Във всеки един конфликт изборът на поведение дали да 
преобладават конфронтационните нагласи или нагласите към сътрудничество, 
зависи от редица фактори — външни и вътрешни, политически и икономически, 
етични и културни фактори. 
 Според взаимодействието между елементите на конфронтация и 
сътрудничество в конфликтите, тяхното съдържание и крайния им резултат 
може да се разглеждат два типа конфликти или игри, както често са наричани 
в моделното проектиране на конфликтите: „конфликт (игра) с нулева сума“  и 
„конфликт (игра) с ненулева сума“. 
 Конфликтите (игрите) с нулева сума са от типа „win—lose”, „победа—
загуба”, „да—не”, „или—или”, при които победата на едната страна означава 
загуба на другата.  В Теорията на игрите подобен тип игра се нарича „игра със 
стратегическо съперничество” или „zero-sum game”. Впрочем, понякога този тип 
конфликти (игри) се наричат „конфликти (игри) с постоянна сума”603, тъй като 
отново когато единият получи повече, другият получава по-малко, но общата 
сума не е нула, а с друга стойност. Например при разделянето на тортата 
между двама братя, ако единият брат получи повече, то другият брат получава 
по-малко, но сумата на двете части е равна на цялата торта.  
 Конфликтите (игрите) с ненулева сума са два варианта — с 
положителна стойност и с отрицателна стойност на ненулевата сума: 

• Когато ненулевата сума е положителна, конфликтите (игрите) са от 
типа „win—win”, „победа—победа”, „да—да”, „и—и”, т.е. при тях двете 
страни могат да спечелят, като се постигне резултат, който е изгоден 
(макар дори в различна степен) и за едната, и за другата страна. В 
Теорията на игрите подобна игра се нарича „игра със стратегическо 
сътрудничество” или „positive non-zero-sum game”. 

• Когато ненулевата сума е отрицателна, конфликтите (игрите) са от 
типа „lose—lose”, „загуба—загуба”, „не—не”, „нито—нито”, т.е. при тях 
двете страни могат да загубят, като се постигне резултат, който е 
неизгоден (макар дори в различна степен) и за едната, и за другата 
страна. В Теорията на игрите подобна игра се нарича „игра със 
стратегически антагонизъм” или „negative non-zero-sum game”.  

 При описването на различните конфликтни ситуации, свързани със 
сигурността, в науката за сигурността се използват различни поведенчески 
стратегии, в резултат на които едната от двете страни печели (тя има успешна 
стратегия), а другата страна губи (нейната стратегия е неуспешна). Всъщност, 
това е целта на всяка игра — двете страни преследват различни интереси, 
предприемат действия, съгласно приетите правила и всяка се стреми да 
направи своята печалба колкото се може по-голяма (т.е. в максимална степен 
да защити своите интереси и да реализира своите цели) и по възможност, да 
минимизира печалбата на другата страна (т.е. да се получи така, че другата 
страна да може колкото се може по-малко да защити своите интереси и да 
постигне своите цели). 
 Едни от най-сериозните моделни задачи за изучаване на стратегическо 
поведение в теория на игрите са т.нар. „Дилема на затворника“ (Prisoner’s 
Dilemma), „Мъртва точка“ (Deadlock), „Лов на елен“ (Stag Hunt) и „Страхливец“ 
(Chicken). Всъщност основната и най-много изучавана задача, от която могат да 



се получат останалите три, е  „Дилемата на затворника“ (Prisoner’s Dilemma). 
Затова ще ѝ отделя специално внимание, още повече че тя, както казах, е 
изключително плодотворна като обяснителен механизъм и резултати, когато 
става дума за реципрочния алтруизъм. 
 „Дилемата на затворника“ (Prisoner’s Dilemma) е разработена през 
1950 г. от изследователите на РАНД Корпорейшън (RAND Corporation) Мерил 
ФлуудDCCCXCIII и Мелвин ДрешърDCCCXCIV, а е назована така от Албърт 
ТъкърDCCCXCV. Тя може да се разглежда в два основни варианта: както 
позитивно като поощрение за кооперативно поведение по отношение на 
властите (намаляване или отменяне на присъдата, т.е. годините затвор), така и 
негативно като наказание за отказ от сътрудничество с властите (увеличаване 
на присъдата). Аналогично, гледната точка може да бъде не тази на властите, а 
на другия партньор (играч). Например когато говорим за реципрочния 
алтруизъм, тогава ползите и щетите вече се разглеждат в зависимост от това 
дали всеки от играчите има алтруистично поведение или мами партньора си 
(отказва се от алтруистично поведение). Но идеята на дилемата е една и съща: 
ако всеки от играчите действа воден от единствено от 
индивидуалния си интерес, накрая и двамата ще бъдат 
неудовлетворени от резултата. Макар и да става дума за затворник, даже 
за двама затворници, тази Дилема не се разглежда само по отношение на 
затворници (както и ние по-нататък ще приведем пример). Тя е обща и 
обобщаваща задача, която може да бъде разгледана като игра, при която 
двама играчи могат да си сътрудничат или да не си сътрудничат едновременно, 
или единият да сътрудничи, а другият да мами. 
 В един „реален“ случай (подобен тип случаи са дали основание тази игра 
да бъде наречена „Дилема на затворника“), полицията в известен с тежката си 
криминална ситуация град залавя двама престъпници, които действат заедно в 
многобройни тежки нарушения на законността. Те са отведени в килии в двата 
края на следствения изолатор и нямат възможност да общуват помежду си. На 
всеки от тях се казва, че ако единият направи пълно признание за 
престъпленията на двамата, а вторият отказва да признае каквото и да било, то 
първият ще получи присъда от 1 година, а другият ще бъде осъден на 10 
години затвор. Ако и двамата мълчат и не направят никакви признания, то ще 
им се наложи наказание от по 2 години затвор. Ако обаче и двамата направят 
пълни признания за съвместната си бандитска дейност, те ще получат по 5 
години затвор. И така, всеки от двамата е изправен пред дилемата да мълчи 
или да направи пълни признания. Таблицата на възможните години затвор за 
двамата (с нарастването им от 1 до 10) може да се представи в следния вид: 
 

„Дилема на затворника“,  

„реален“ случай 

 

Затворник В 

Не признава Признава 

Затворник А Не признава (2, 2) (10, 1) 

Признава (1, 10) (5, 5) 

 
 Таблица 5.3. Игра от типа „Дилема на затворника“, „реален“ случай — години затвор. 
 

 
DCCCXCIII Мерил Флууд (Merrill Flood, 1908—1991) — американски математик.  
DCCCXCIV Мелвин Дрешър (Melvin Dresher, 1911—1992) — американски математик от полски произход.  
DCCCXCV Албърт Тъкър (Albert Tucker, 1905—1995) — канадски математик.  



 Вижда се, че ако всеки мисли само за своите интереси и не се 
съобразява с другия, накрая губят и двамата. И то много. Мислейки само за 
своите интереси, всеки бърза да направи пълни признания. Съблазнително би 
било да мълчи, но ако другият проговори, тогава го чакат цели 10 години „в 
пандиза”.  
 В този „реален“ случай щетите и ползите за участниците са всъщност 
наказания (т.е. са негативни), макар и различни по величина. Робърт 
АкселродDCCCXCVI разглежда конкретен случай на същия тип игра, само че когато 
ползите и щетите са поощрения (т.е. са позитивни). Тогава съответната 
таблица на разпределение на ползите и щетите има малко по-различен вид. 
 

„Дилема на затворника“, 

„конкретен“ случай 

Играч 2 

Сътрудничи Измамва 

 
Играч 1 

Сътрудничи (3, 3) (0, 5) 

Измамва (5, 0) (1, 1) 

 
Таблица 5.4. Игра от типа „Дилема на затворника“, „конкретен“ случай — ползи и щети 
(възнагражденията могат да бъда например в [хиляди] долари) по Робърт Акселрод604. 

 
 В теорията на игрите в общия случай играта „Дилема на затворника“ 
(Prisoner’s Dilemma) има следната матрица на разпределение на ползите и 
щетите. 
 

„Дилема на затворника“,  

общ случай 

Играч 2 

Сътрудничи Измамва 

 
Играч 1 

Сътрудничи (2, 2) (0, 3) 

Измамва (3, 0) (1, 1) 

 
 Таблица 5.5. Игра от типа „Дилема на затворника“, общ случай — ползи и щети. 
 

 Ще направя кратък коментар на Таблица 5.5. 
o Възнаграждението, което всеки играч получава ако сътрудничи с 

другия (например проявяват реципрочен алтруизъм), както се вижда, 
сравнявайки с Таблица 5.2. за реципрочния алтруизъм, тук е В=2 (в 
„реалния“ случай, Таблица 5.3. то също е В=2, но нека помним — като 
наказание, а в „конкретния“ случай, Таблица 5.4. то е В=3). 

o Загубата, която претърпява всеки играч ако той сътрудничи (проява 
на алтруизъм), а другият го измамва (отказ от алтруизъм) е З=0 (в 
„реалния“ случай тя е З=10, а в „конкретния“ случай също е З=0). 

o Печалбата, която си осигурява играчът когато измамва (отказ от 
алтруизъм), а другият сътрудничи (алтруизъм) е П=3 (в „реалния“ 
случай тя е П=1, но тя също е като наказание, а в „конкретния“ случай 
е П=5). 

o  Наказанието, което получават и двамата играчи за това, че всеки 
измамва другия (взаимен отказ от алтруизъм) е Н=1 (в „реалния“ 
случай то е Н=5, а в „конкретния“ случай е Н=1). 

 
DCCCXCVI Робърт Акселрод (Robert Axelrod, 1943) — американски учен в областта на политическите науки и политолог. 



 Тук подредбата по нарастване на стойността на четирите основни 
величини е Загуба, Наказание, Възнаграждение, Печалба (З/Н/В/П), т.е. 
0/1/2/3 (в „реалния“ случай като наказания, т.е. със знак „минус“ имаме -10/-5/-
2/-1, а в „конкретния“ случай 0/1/3/5) или както бе казано вече, в сила винаги е 
съотношението: З < Н < В < П. 
 С други думи, в условията на оригиналната игра „Дилема на затворника“, 
Печалбата (за играча, който измамва, докато другият сътрудничи) трябва да 
бъде по-голяма от Възнаграждението (за двамата при взаимно 
сътрудничество), което трябва да бъде по-голямо от Наказанието (за двамата 
при взаимно измамване), а то пък трябва да бъде по-голямо от Загубата (за 
играча, който сътрудничи, докато другият измамва): 
 Загубата < Наказанието < Възнаграждението < Печалбата. 
 
 Ако в „Дилемата на затворника“ се разменят по стойност Наказанието и 
Възнаграждението, т.е. Наказанието стане по-голямо от Възнаграждението, 
се получава играта „Мъртва точка“. 
 Ако в „Дилемата на затворника“ се разменят по стойност 
Възнаграждението и Печалбата, т.е. Възнаграждението стане по-голямо от 
Печалбата, се получава играта „Лов на елен“. 
 Ако в „Дилемата на затворника“ се разменят по стойност Загубата и 
Наказанието, т.е. Наказанието стане по-голямо от Загубата, се получава 
играта „Страхливец“. 
  
 „Мъртва точка“ (Deadlock) е стратегическа игра, която едва ли би 
представлявала интерес, доколкото при нея най-добре се възнаграждава 
взаимното измамване и затова всеки от двамата играчи винаги и при всички 
обстоятелства отказва да играе кооперативно (да сътрудничи). В тази игра 
доминираща е стратегията на поведение на двамата играчи, при която те 
печелят най-много, като отказват да играят кооперативно, т.е. стремят се да 
измамят другата страна (да не проявят алтруизъм). Затова тази игра е скучна, 
тъй като при нея няма различие между себичния интерес и взаимната полза. Тя 
и поради тази причина се нарича „Мъртва точка“, защото и двете страни 
решават да не играят кооперативно, отказват се от сътрудничество. 
 Пример. Две държави (по-вероятно и по-разбираемо — по време на 
Студената война) поради взаимното си недоверие отказват да спазват 
постигнатото споразумение за премахване на техните ядрени арсенали, затова 
е невъзможно това споразумение да постигне целта си и да има ефективен 
взаимен контрол над неговото спазване и над въоръженията им. 
Сътрудничеството тук е еквивалент на това всяка държава да спазва 
споразумението (да премахне арсенала си). Измамата е то да се наруши 
(запазване на арсенала), както се предполага — тайно. При този сценарий най-
добрият резултат за всяка страна е да запази своя ядрен арсенал, докато 
другата премахне своя. Вторият по значение резултат е всяка държава да 
запази своя арсенал. След това е двете страни да премахнат арсеналите си 
(спазване на споразумението). Най-лошият резултат е държавата да спазва 
споразумението (премахва арсенала си), докато другата го наруши (запазва 
арсенала си.605,606 
 

 
„Мъртва точка“ 

Играч 2 

Сътрудничи Измамва 



 
Играч 1 

Сътрудничи (1, 1) (0, 3) 

Измамва (3, 0) (2, 2) 

 
 Таблица 5.6. Игра от типа „Мъртва точка“, общ случай – ползи и щети607. 

 
 Както бе казано, „Мъртва точка“ се получава от „Дилема на затворника“, 
когато се разменят по стойност Наказанието и Възнаграждението, т.е. 
Наказанието стане по-голямо от Възнаграждението. 

o Възнаграждението, което всеки играч получава при сътрудничество 
с другия, както се вижда, сравнявайки с таблицата за реципрочния 
алтруизъм, Таблица 5.2. тук е В=1. 

o Загубата, която се претърпява всеки играч ако той сътрудничи, а 
другият го мами е З=0. 

o Печалбата, която си осигурява играчът когато мами, а другият 
сътрудничи е П=3. 

o Наказанието, което получават и двамата играчи за това, че се мамят 
един друг е Н=2. 

 Тук подредбата по нарастване на стойността на четирите основни 
величини е Загуба, Възнаграждение, Наказание, Печалба (З/В/Н/П), т.е. 
0/1/2/3 или в сила е съотношението: З < В < Н < П. 
 С други думи, в условията на играта „Мъртва точка“, Печалбата (за 
играча, който измамва, докато другият сътрудничи) трябва да бъде по-голяма 
от Наказанието (за двамата при взаимно измамване), което трябва да бъде по-
голямо от Възнаграждението (за двамата при взаимно сътрудничество), а то 
пък трябва да бъде по-голямо от Загубата (за играча, който сътрудничи, докато 
другият измамва): 
 Загубата < Възнаграждението < Наказанието < Печалбата. 
  
 „Лов на елен“ (Stag Hunt) може да се илюстрира с една притча от 
далечната 1755 г. на Жан-Жак РусоDCCCXCVII, в която той разказва как петима 
първобитни ловци се опитват за убият един елен, достатъчен да нахрани тях и 
техните семейства. Докато ловуването на елена обещава обяд за всички тях, те 
го преследват с общи усилия и го обкръжават. Но в този момент заек пробягва 
край един от ловците, който хуква след него, убива го и осигурява храната за 
себе си своите близки. За беда през отворената от него пролука еленът 
избягал и останалите ловци останали с празни ръце. Ловецът изменник 
постъпил така, защото знаел, че ако той не убие заека, то притичвайки край 
друг от ловците, онзи не би се поколебал и би го подгонил, оставяйки пролука, 
през която еленът ще избяга и така ще го остави него с празни ръце. Ето как, 
докато това е възможно, всички преследват целта с общи усилия, но възникне 
ли ситуация на „или—или” (или личните интереси, или общите интереси), 
ловецът винаги ще избере личните интереси. Не защото е егоист, а защото 
това е единственият начин интересите му да бъдат удовлетворени и всеки на 
негово място би постъпил по същия начин — „Ловът на елен“ е класическа 
илюстрация на проблема на обезпечаването на публично благо пред лицето на 
индивидуалното изкушение да отстъпиш от него в полза на своя егоистичен 
интерес“608.  

 
DCCCXCVII Жан-Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778) — велик френски философ и мислител. 



 Впрочем, такива са и междудържавните отношения според възгледите на 
школата на политическия реализъмDCCCXCVIII — с тази разлика, че при тях 
егоизмът на държавата не просто не е изначално негативно качество, а е 
характеризиран като свещен. В състояние „или—или” държавникът е обречен 
да избере националните интереси, защото в такова състояние всеки негов 
опонент би постъпил по същия начин и би защитил собствените си интереси за 
сметка на неговите. Да се действа чрез доверие може да се окаже гибелно. Не 
е възможно да се съобразяваш с интересите на другите, защото те никога не 
биха се съобразявали с твоите интереси. Според политическите реалисти 
„отсъствието на доверие доминира в международните отношения. Затова всяка 
държава се стреми да увеличава своята сила”609,610. Жизнеспособността на 
теорията на реализма, пише Владимир КулагинDCCCXCIX, „се обяснява с това, че 
с редки изключения тя достатъчно адекватно отразяваше мотивите за 
поведение на държавите на продължение на три века и половина, през които 
функционираше класическият механизъм на отношенията между суверенните 
държави нации — Вестфалската системаCM на международни отношения”611. 
 Нека сега си представим конкретната ситуация на този лов и оценим 
ефекта от лова като калории. Да допуснем, че ловците са двама и (условно) 
еленът има 6 калории, а заекът — 2. Тогава, ако двамата уловят елена и си го 
поделят ще получат по 3 калории, а ако някой от тях хване заек (и те изпуснат 
елена), то ще получи 2 калории. 
 

„Лов на елен“, 

„конкретен“ случай 

 

Ловец В 

Сътрудничество Съперничество 

 
Ловец А 

Сътрудничество (3, 3) (0, 2) 

Съперничество (2, 0) (2, 2) 

 
Таблица 5.7. Игра от типа „Лов на елен“, конкретен случай (аналог на лова) — ползи и 
щети (в калории)612. 

 
 В теорията на игрите в общия случай играта „Лов на елен“ (Stag Hunt) 
има следната матрица на разпределение на ползите и щетите. 
 

„Лов на елен“, 

общ случай 

Ловец В 

Сътрудничество Съперничество 

 
DCCCXCVIII Школата на политическия реализъм поставя на първо място във външната политика и политиката за сигурност 
и отбрана на една държава защитата на националните интереси и сигурност с цялата й налична сила, а всичко 
останало — морал, право, принципи, дълг, спазване на поети ангажименти, на дадена дума  остава на втори план. 
Политическите реалисти разглеждат системата от международни отношения (всъщност много повече междудържавни 
отношения) като анархистична. Под „анархистична” се разбира, че при тази система, за разлика от вътрешното 
пространство на държавата, липсват задължителни норми на поведение (закони) и институции, които да гарантират 
тяхното спазване и да наказват за нарушаването им. Ако при хората егоизмът се смята за лоша, непривлекателна, 
черта на техни характер, в международните отношения се говори за „свещен егоизъм на нациите”, т.е. съвсем 
естествено се подразбира, че нациите, държавите, трябва да бъдат егоисти или поне притежаващи здравословна доза 
егоизъм. 
DCCCXCIX Владимир Кулагин — руски учен в областта на международните отношения. 
CM Система от международни отношения, основана на т.нар. Вестфалски мир, включващ две мирни споразумения, 
подписани в германските градове Онабрюк и Мюнстер, съответно на 15 май и 24 октомври 1648 г. С тях е приключена 
Тридесетгодишната война (1618—1648), която е един от първите общоевропейски военни конфликти, започнал като 
религиозен сблъсък между протестантите и католиците в Германия (в Свещената Римска империя) и засегнал в една 
или друга степен всички европейски страни (без Швейцария). С Вестфалския мир се слага началото на нов ред в 
Европа, основан на концепцията на държавния суверенитет, т.е. международните отношения в Европа са отношения 
вече не между монарси, а между суверенни държави, а отношенията вътре в отделните държави са изключителен 
прерогатив на самата суверенна държава. 



 
Ловец А 

Сътрудничество (3, 3) (0, 2) 

Съперничество (2, 0) (1, 1) 

 
 Таблица 5.8. Игра от типа „Лов на елен“, общ случай — ползи и щети. 

 
 Както бе казано, „Лов на елен“ се получава от „Дилема на затворника“, 
когато се разменят по стойност Възнаграждението и Печалбата, т.е. 
Възнаграждението става по-голямо от Печалбата. 

o Възнаграждението, което всеки играч получава при сътрудничество 
с другия, както се вижда, сравнявайки с таблицата за реципрочния 
алтруизъм, Таблица 5.2. тук е В=3. 

o Загубата, която се претърпява всеки играч ако той сътрудничи, а 
другият го измамва е З=0. 

o Печалбата, която си осигурява играчът когато мами, а другият 
сътрудничи е П=2. 

o Наказанието, което получават и двамата играчи за това, че се мамят 
един друг в общия случай на играта е Н=1 (а в „конкретния случай“, 
таблица Таблица 5.7. е Н=2). 

 Тук подредбата по нарастване на стойността на четирите основни 
величини в общия случай на играта е Загуба, Наказание, Печалба, 
Възнаграждение (З/Н/П/В), т.е. 0/1/2/3 или в сила е съотношението: З < Н < П 
< В (в „конкретния“ случай подредбата е същата, но като 0/2/2/3 или в сила е 
съотношението: З < Н = П < В). 
 С други думи в условията на играта „Лов на елен“, Възнаграждението 
(за двамата при взаимно сътрудничество) трябва да бъде по-голямо от 
Печалбата (за играча, който измамва, докато другият сътрудничи), която 
трябва да бъде по-голяма от Наказанието (за двамата при взаимно измамване 
— в конкретния случай тя е равна, но това не променя логиката на играта), а то 
пък трябва да бъде по-голямо от Загубата (за играча, който сътрудничи, докато 
другият измамва): 
 Загубата < Наказанието < Печалбата < Възнаграждението. 
 
 Играта „Страхливец“ (Chicken) — по-скоро названието на играта може 
да се преведе като „Кой е страхливецът?”CMI. Томас ШелингCMII привежда 
примера, че след Втората световна война американските младежи се 
развличат с „играта на пиле”. Двама от тях карат с висока скорост камиони (или 
коли, мотори) един срещу друг и този, който първи завие и се отклони от пътя, 
той е „пиле”, т.е. страхливецCMIII. За другия тази вечер е най-щастливата, 
защото всички момичета танцуват с него и го гледат с възторжени очи. И така, 
всеки от двамата шофьори е изправен пред дилемата — дали да продължи 

 
CMI Chicken game (англ. chicken ‘пиле, страхливец’) — „Игра на пиле”, игра „Кой е пилето? („Кой е шубелията?”). 
CMII Томас Шелинг (Thomas Schelling, 1921) — американски икономист, носител на Нобелова награда за 2005 г. и виден 
специалист в областта на международните отношения и националната сигурност, 
CMIII В американския филм „Бунтовник без кауза“ (Rebel Without a Cause, 1955) с безвременно загиналия изключително 
талантлив актьор Джеймс Дийн (James Dean, 1931-1955) в главната роля на объркания, но честен, принципен и смел 
Джеймс „Джим“, „Джимбо“ Старк, играта „Chicken“ има малко по-различен вид – двама младежи по даден сигнал тръгват 
със своите коли с максимална скорост към ръба на скалата Милертаун, надвесила се над морето, и първият, който 
скочи от колата си е страхливец (той е пилето). Джимбо изскача от колата в последния момент, а неговият опонент Бъз 
Гендърсън не успява, отлита в пропастта и загива. Пред баща си Джимбо обяснява защо се е съгласил да участва в 
тази опасна игра: „Те ме нарекоха страхливец. Разбираш ли? Страхливец? Трябваше да отида. Не го ли направех, 
никога нямаше да мога да ги погледна в очите. Качих се в една от колите, а Бъз, едно от момчетата, се качи в другата 
кола... И трябваше да караме бързо... и да скочим преди колата да стигне ръба на скалата. Аз оцелях, но Бъз не. Това 
го уби.“(http://zamunda.net/details.php?id=132228&hit=1). 



смело напред и да стане герой на вечерта, или да отстъпи и да се опозори пред 
момичетата. Таблицата на печалбите и щетите, които носи тази „игра” за 
двамата младежи (с намаляване от +100 или пълна победа, герой на вечерта, 
през –10, „пиле”, страхливец до –1000 или катастрофа с тежки наранявания или 
дори смърт) може да се представи в следния вид613: 
 

„Страхливец“, 

 „конкретен“ случай 

Шофьор В 

Да завие Да продължи 

 
Шофьор А 

Да завие (наравно негативно, 
наравно негативно) 

(„chicken“, победа) 

Да продължи (победа, „chicken“) (тежка катастрофа, 
тежка катастрофа) 

 

„Страхливец“, 

 „конкретен“ случай 

Шофьор В 

Да завие Да продължи 

 
Шофьор А 

Да завие (–1, –1) (–10, +100) 

Да продължи (+100, –10) (–1000, –1000) 

 
 Таблица 5.9. Игра от типа „Страхливец“, конкретен случай — ползи и щети. 

 
 В теорията на игрите в общия случай играта „Страхливец“ (Chicken) има 
следната матрица на разпределение на ползите и щетите. 
 

„Страхливец“, 

 общ случай 

Шофьор В 

Да завие Да продължи 

 
Шофьор А 

Да завие (2, 2) (1, 3) 

Да продължи (3, 1) (0, 0) 

 

 Таблица 5.10. Игра от типа „Страхливец“, общ случай — ползи и щети. 

 
 Както бе казано, „Страхливец“ се получава от „Дилема на затворника“, 
когато се разменят по стойност Загубата и Наказанието, т.е. Наказанието 
става по-голямо от Загубата. 

o Възнаграждението, което всеки играч получава при сътрудничество 
(т.е. като завие) с другия, както се вижда, сравнявайки с таблицата за 
реципрочния алтруизъм, Таблица 5.2. тук в общия случай е В=2 (в 
конкретния случай, таблица Таблица 5.9. то е В=-1). Всъщност, по-
скоро при тази игра би трябвало да говорим за „Възнаграждението“ 
(т.е. в кавички, защото е негативна оценка за играчите — всеки от тях 
е направил завой). 

o Загубата, която се претърпява всеки играч ако той „сътрудничи“ 
(завива), а другият го „измамва“ (в случая продължава напред) в 
общия случай е З=1 (в „конкретния“ случай тя е З=-10). 

o Печалбата, която си осигурява играчът когато „мами“ (продължава 
напред), а другият „сътрудничи“ (завива) в общия случай е П=3 (в 
конкретния случай тя е П=+100). 



o Наказанието, което получават и двамата играчи за това, че се 
„мамят“ един друг (продължават напред до сблъсък) в общия случай е 
Н=0 (в конкретния случай то е Н=-1000). 

 Тук подредбата по нарастване на стойността на четирите основни 
величини е Наказание, Загуба, Възнаграждение, Печалба (Н/З/В/П) т.е. 
0/1/2/3 или в сила е съотношението: Н < З < В < П (в „конкретния“ случай 
подредбата е същата, но като -1000/-10/-1/+100). 
 С други думи, в условията на играта „Страхливец“, Печалбата (за играча, 
който „измамва“, т.е. продължава напред, докато другият „сътрудничи“, т.е. 
завива) трябва да бъде по-голяма от Възнаграждението (за двамата при 
взаимно „сътрудничество“, т.е. и двамата завиват), което трябва да бъде по-
голямо от Загубата (за играча, който „сътрудничи“, т.е. завива, докато другият 
„измамва“, т.е. продължава напред), а тя пък трябва да бъде по-голяма от 
Наказанието (за двамата при взаимно „измамване“, т.е. продължаване 
напред): 
 Наказанието < Загубата < Възнаграждението < Печалбата.614 
 
 Както бе казано, при три от четирите игри (без играта „Мъртва точка“), 
когато двете страни преследват само своите интереси, губят и двете, особено 
ясно това се вижда при играта „Страхливец“. Именно тези ситуации са особено 
атрактивни за изучаване от теорията на игрите и тя ги разработва като класове 
моделни задачи — задачи, които описват крайни, екстремни случаи, те 
показват какво може да се случи, ако играта излезе извън контрол, ако двете 
страни „забравят“, че това е игра с двама участници, ако пренебрегнат 
необходимостта от съизмерване на цели и ресурси, вложени за тяхното 
постигане (с други думи, не се стремят да действат ефективно) или ако 
престанат да действат като рационални играчи (например проявят 
свръхемоционалност) и загубят контрол над собствената си стратегия.  
 Сред тези моделни задачи има два основни класа (типа): първият клас 
(на свръхегоизъм) включва задачите, при които всяка от двете страни 
преследва, както бе по-горе, само своите интереси, а вторият клас (на 
свръхалтруизъм) е от задачите, където всяка от двете страни се грижи 
единствено за интересите на другата страна. 
 При задачите (игрите, конфликтите) от първия клас 
(свръхегоизъм) всяка от двете страни преследва само своите 
интереси, а накрая и двете страни претърпяват загуба. Най-простият случай 
се нарича „Двете сестри и портокалът”. При него две сестри се карат за един 
портокал, идва майката и го разделя по равно между тях. Но вместо да се 
успокоят, и двете сестри започват да плачат в емоционален знак на несъгласие 
с това симетрично решение на майката, тъй като по-малката сестра просто е 
искала да изяде портокала, а по-голямата се е нуждаела от неговите кори, 
защото ще дойде на гости приятелят ѝ, тя иска да направи за случая кейк с цел 
да се похвали с уменията си, и вероятно защото вече е чула максимата, че 
пътят към сърцето на мъжа минава през корема му... 
 Ситуациите, при които всяка страна мисли само за своите интереси и в 
резултат губят и двете страни, обикновено се разделят на три типа „игри”: 

(1) „Игра” с малка загуба; 
(2) „Игра” с голяма, но поправима загуба; и  
(3) „Игра” с голяма и непоправима загуба. 



 В първия случай („игра” с малка загуба) може да се разгледа играта 
„Разходка“ или „Той, тя и двете кучета”. При тази „игра” всеки от двамата 
влюбени изпитва силна радост, когато се разхожда с другия, но също така се 
изпълва с голямо удоволствие, когато се разхожда с кучето си. Обаче 
проблемът е, че ако и двамата излязат на обща разходка с кучетата си, тогава 
цялото позитивно преживяване пропада напълно, защото техните кучета не се 
понасят и започват да се лаят, нападат, гризат, като разходката става просто 
невъзможна. И така, всеки от двамата на излизане е пред дилемата да вземе 
ли кучето, или да не го вземе. Таблицата на изпитаните позитивни емоции (по 
нарастването им от 1 до 4) може да се представи в следния вид615: 
 

„Разходка“ 

(„Той, тя и двете кучета”) 

Тя 

Без куче С куче 

 
Той 

Без куче (3, 3) (1, 4) 

С куче (4, 1) (2, 2) 

 
 Таблица 5.11. „Той, тя и двете кучета” — изпитани позитивни емоции. 

 
 Вижда се, че ако всеки мисли само за своите интереси и не се 
съобразява с другия, то ще тръгне на общата разходка с кучето си, но накрая 
разходката ще пропадне. Загубата обаче е малка, защото все пак са се 
срещнали, казали са си отново и отново, че се обичат, а и утре е ден, двамата 
могат да се договорят да се редуват с кучетата при излизане. В такъв случай 
нещата ще си дойдат на мястото. 
 Всъщност, както лесно може да се установи, това е игра от типа „Дилема 
на затворника“. Наистина — Загубата е 1, Наказанието — 2, 
Възнаграждението — 3, Печалбата — 4. И наистина е изпълнено условието: З 
< Н < В < П. 
 Във втория случай („игра” с голяма загуба, но поправима загуба), 
може да се разгледа отново „реалният“ случай (вж. по-горе) от играта 
„Дилемата на затворника”. Вместо и двамата да мълчат, да стискат зъби и да 
не признават, така че да се разминат с по 2 години затвор, всеки мисли 
единствено как ще се измъкне по-скоро от затвора и накрая и двамата 
получават по 5 години ефективна присъда. 
 Ето как отново, ако всеки мисли само за своите интереси и не се 
съобразява с другия, накрая губят и двамата. И то много. Мислейки само за 
своите интереси, всеки бърза да направи пълни признания. Съблазнително би 
било да мълчи, но ако другият проговори, тогава го чакат цели 10 години „в 
пандиза”. Загубата като краен резултат е голяма (5 години в затвора), но все 
пак не е непоправима.  
 Третият случай („игра” с голяма и непоправима загуба) естествено 
попада в обсега на игрите тип „Страхливец“. Като пример може да се 
приведе именно „конкретният случай“, разгледан по-горе при изучаването на 
този тип игри, когато всеки от шофьорите се интересува единствено той да 
победи, а накрая се стига до тежка катастрофа. 
 Вижда се, че ако всеки мисли само за своите интереси и не се 
съобразява с другия, накрая губят и двамата, и то непоправимо — загубата и за 
двамата е фатална. Ситуацията може да се доразвие, с което да се усложни и 
направи още по-трудна за решаване. Какви би станало, ако единият 



демонстративно изхвърли кормилото през прозореца? Тогава той се показва 
като ирационален играч и не оставя особен избор на другия, като го 
принуждава да отстъпи, без да е „пиле”. Ами ако изхвърленото кормило не е 
истинското, а резервно, т.е. този играч блъфираCMIV,616?  
 
 Накрая остана да се каже нещо много важно. При всички тези игри, 
задачи, случаи и т.н., ние разглеждахме взаимодействието като еднократен акт. 
А всъщност в живота играчите, дейците, действащите лица, субектите се 
намират в непрекъснато или поне в често взаимодействие. А когато има такова 
взаимодействие, става възможно изработването на определени негови 
правила, възможно е да се появи доверие, да се повиши степента на 
предсказуемост — как би постъпил партньорът (опонентът) в дадена ситуация, 
т.е. да се разработи механизъм за съвместяване на интересите. 
 Точно това прави Робърт Акселрод — той устройва своеобразно 
състезание —  турнир между специалисти (икономисти, математици, психолози, 
социолози, политолози) в конфликтите (игрите) от цял свят, чрез представяне 
на различни стратегии — общо 15 на брой — за поведение в условията на 
често повтаряща се „Дилема на затворника” — така че всеки избира при всеки 
ход дали да сътрудничи с партньора или да го предаде, като ползите и щетите 
се определят според съответната матрица (Таблица 5.5.). Робърт Акселрод 
„превежда“ тези 15 стратегии на един общ компютърен език и започва 
състезание между тях в един голям компютър. Всяка от стратегиите/програмите 
се състезава с всяка от останалите, включително и с копие на самата себе си, 
т.е. 15 х 15 = 225 различни „сблъсъка“ („партии“) в условията на „Дилема на 
затворника“ с продължителност от 200 хода. За всеобща изненада 
състезанието се печели от Анатол РапопортCMV с най-кратката и проста 
програма, състояща се буквално от един ред, която може да се нарече „Танто 
за танто” („Tit-for-Tat”, TfT), т.е. каквото ти на мен, това и аз на теб — започва се 
със сътрудничество и след това при всеки ход се отговаря с предния ход на 
противника — прави се това, което той току що е направил, т.е. за 
предателство наказва с предателство, за сътрудничество поощрява със 
сътрудничество. Робърт Акселрод е силно изненадан, организира състезание с 
още повече участници (привлича еволюционни биолози, физици, компютърни 
специалисти), като ситуацията с „Дилемата на затворника” се повтаря 200 пъти, 
но победителят е същият617,618,619. Подобна стратегия показва, че за да 
синхронизирате поведенията и изборите с някой човек, той трябва да почувства 
това, което си почувствал и ти — ако те е предал, предай го и ти следващия 
път, ако е държал на теб, следващия път му покажи, че ти държиш на него, 
само като почувства болката от предателството и щастието от обичта, той 
може да те разбере и теб. С други думи — никога не забравяй, че другият е 
също живо същество, но никога не смятай, че той е по-важен от теб. При такава 
стратегия всеки играч („затворник”) отговаря в следващата игра с идентичен на 
предния ход на опонента (втория „затворник”) — ако другият е мълчал, сега 
мълчи той, ако другият го е „накиснал”, сега го „накисва” и той. Оказва се, че 
отговаряйки на другия по аналогичен на действията му начин, играчите 
(„затворниците”) най-бързо изработват обща, успешна и за двама им, 
стратегия, т.е. при такава стратегия, двамата играчи най-бързо синхронизират 

 
CMIV Блъф — преднамерено създаване на лъжлива представа; измама, заблуда. 
CMV Анатол Рапопорт (Anatol Rapoport, рус. Анато́лий Бори́сович Рапопо́рт, 1911—2007) — роден в Русия американски 
специалист по математическа психология, обща теория на системите, математическа биология и моделиране на 
социалните взаимодействия. 



своите действия, техните интереси най-бързо се интегрират в съвместна, 
кооперативна стратегия, когато те мислят не само за себе си, а и един за друг и 
започват да си сътрудничат, а значи — да си помагат620.  
 За Робърт Акселрод съществува наистина фундаментален проблем, над 
който той размишлява дълго — за това може да възникне сътрудничеството 
при взаимодействие на егоисти и без принуждаваща (дисциплинираща) 
централна власт. Този проблем е свързан с три много важни въпроса: (1) Как 
една потенциално кооперативна стратегия може да се наложи в среда, която е 
основно некооперативна? (2) Какъв тип стратегия може да успее в 
разностранна среда, съставена от други индивиди, използващи широко повече 
или по-малко сложни стратегии? (3) При какви условия би могла такава 
стратегия веднъж установена между група хора, да се противопостави на 
инвазията на по-малко кооперативна стратегия?621  
 Стратегията „Tit-for-Tat” може да се разглежда и като стратегия „око за 
око”. В Книгата на Ветхия (Стария) Завет „Изход” Бог изрича към МоисейCMVI: 
„Когато някои се бият, и ударят трудна женаCMVII, и тя пометне, но друга 
повреда не стане, то да се вземе от виновния глоба, каквато му наложи мъжът 
на жената, и той да я заплати пред посредници; ако пък стане повреда, нека да 
даде живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло 
за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено (Изх. 21:22-25). В Новия 
Завет се предлага по-кооперативно поведение: Иисус казва на учениците си: 
„Слушали сте, че бе казано: „око за око, и зъб за зъб”. Аз пък ви казвам: да се 
не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, 
обърни му и другата” (Мат. 5:38-39), а също така и „И както искате да постъпват 
с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях” (Лук. 6:31). Ето как от „прави на 
другите това, което те правят на теб” се стига до „прави на другите това, което 
искаш те да правят на теб” 622. 
 Анализът на симулационната игра — турнир с компютърни програми, 
проведена от Робърт Акселрод доказва, че при подходящи условия 
сътрудничеството наистина може да възникне в общност, съставена от егоисти 
и нямаща централна власт. За да се случи това, сътрудничеството трябва да 
мине в своята еволюция през три етапа:  

(1) То може да започне дори в общност, в която цари безусловно 
измамване (масово разпространение на некооперативни стратегии), стига 
индивидите да могат да влизат във взаимоотношения повече от 0 или 1 път. 
Сътрудничеството може да се развие от малък клъстер от индивиди, които 
основават сътрудничеството си на реципрочност, дори сътрудничеството им да 
се случва много рядко, т.е. нямат чести контакти. 

(2) Стратегията, базирана на реципрочност може да се развие в общност, 
където се използват много и различни типове стратегии. Тези, които залагат на 
сътрудничеството и го възнаграждават по този начин, започват да трупат точки 
(ползи) много по-бързо, отколкото онези, които мамят, т.е. игнорират 
кооперативните стратегии. Затова стратегиите, които залагат на реципрочни 
отговори, се оказват способни на оцеляване в една некооперативна среда. 

(3) Сътрудничеството, веднъж установено на базата на реципрочността, 
може да се защити от инвазията на по-малко кооперативните стратегии и така 
колелото на еволюцията набира ход и в него е вграден механизъм, както пише 

 
CMVI Моисей — персонаж от Библията, религиозен водач, законодател и най-важният пророк в юдаизма. 
CMVII Трудна жена — бременна жена. 



Робърт Акселрод — „ratchet“, „храпов палецCMVIII“, който не му позволява да се 
движи назад, в обратната посока.623,624 

 Много интересен и поучителен случай на реципрочен алтруизъм като 
стратегия от типа „Живей и дай на другите да живеят“ възниква по време на 
Първата световна война. Френски или британски и германски войници са в 
окопи, разположени недалеч едни от други на фронтовата линия и запазват 
позициите си за дълъг период от време. Когато няма сражение, войниците и от 
двете страни се въздържат да стрелят по противникови войници при тяхното 
придвижване около фронтовата линия. С други думи, стратегията на 
сътрудничество не бива винаги да се обвързва с личните качества, цели и 
отношения един към друг на представителите на двете страни625. 
 
 При задачите (игрите, конфликтите) от втория клас 
(свръхалтруизъм), коренно противоположен на досега разглеждания, 
всяка от двете страни се грижи единствено за интересите на другата 
страна, напълно подчинявайки на нея своите интереси (или дори игнорирайки 
ги изцяло), а накрая отново и двете страни претърпяват загуба. Следователно, 
ако при предишния клас от игри идеята е, че в общия случай ако всяка от 
страните в конфликта преследва само своите интереси, в резултат губят и 
двете, то при този клас от игри идеята е, че ако всяка от двете страни поставя 
на първо място интересите на другата страна, в общия случай също така и 
двете страни губят. 
 Една моделна ситуация от втория клас е т.нар. игра „О. Хенри”CMIX, 
наречена на едноименния писател. Тя се базира на неговия разказ „Даровете 
на влъхвите”CMX,626, в който двамата съпрузи Дела и Джеймз Дилингъм Йънг се 
обичат много силно. Те имат две съкровища, с които страшно се гордеят — 
нейните великолепни коси и неговият златен часовник. Всеки от двамата 
решава да направи подарък на любимото си същество за Коледа. Тя отива да 
отреже и продаде косите си, а с парите от тях му купува платинена верижка за 
часовника. Той продава часовника си и й купува комплект гребени за коса с 
истинска костенуркова черупка с блестящи камъни по края — на тези гребени 
тя толкова пъти се е любувала пред една витрина на БродуейCMXI. Така в 
Коледната вечер тя има гребени, но няма коса, а той има верижка за часовник, 
но няма часовник. 
 Изводът от тези класове игри (конфликти, задачи) е все един и същ. В 
общия случай оптималното решение винаги се намира като микс от елементи 
на сътрудничество и елементи на конфронтация, т.е. като стремеж на всяка от 
страните в конфликта да мисли за отстояването на своите интереси, но като в 
същото време отчита и интересите на другата страна.  
 Разбира се, тогава, когато всяка от двете страни в конфликта се води 
единствено от интересите на другата страна (на практика дори е трудно 

 
CMVIII Храпов палец (англ. ratchet) — острозъбен спирач, палец, език, механизъм, който позволява движение на колелото 
само в едната посока. 
CMIX O. Хенри (O. Henry) — литературният псевдоним на американския писател Уилям Сидни Портър (William Sydney 
Porter, 1862—1910). 
CMX The Gift of the Magi, 1906. 
CMXI Бродуей (Broadway през нидерландски Breede wegв — широк път) е улица в Ню Йорк. Заради многото важни 
театрални центрове по него Бродуей е станал нарицателен за американския театрален живот. Това е най-старата 
пътна артерия с посока север-юг в Ню Йорк, датираща още от времето на холандското заселване. Нидерландският език 
принадлежи към групата на германските езици и се говори от около 21 милиона души, главно нидерландци и 
фламандци. Вариантът на нидерландския, говорен в Белгия, се нарича неофициално фламандски. Въпреки че по-често 
езикът е наричан холандски (производно от разпространеното неточно название „Холандия“ за съвременната държава 
Нидерландия, включваща провинции Северна Холандия и Южна Холандия), възприетото у нас академично име на 
езика е нидерландски. 



подобна игра да се нарече конфликт), е логично да се очаква, че загубата ще 
бъде малка. Когато всеки от партньорите се води от мисълта да направи добро 
на другия партньор и забравя да помисли за собствените си интереси, общата 
загуба накрая може да се разглежда по-скоро като резултат от недоразумение и 
много по-бързо двете страни ще се научат да синхронизират интересите на 
всяка и общите им интереси. Затова в теорията на игрите далеч по-голямо 
внимание се отделя на игрите (конфликтите, задачите), в които всяка от двете 
страни преследва преди всичко своите интереси (което е логично да се 
предположи) и тогава, ако не бъдат намерени пътища за регулиране на 
отношенията, без да се даде възможност на конфликта да се разрази, ако всеки 
от играчите „забрави“, че в играта участват две страни или както бе казано по-
горе, играта започне да придобива ирационални елементи, най-вероятно „в 
общия случай“ тя ще влезе в един от горните три случая – малка загуба 
(отношенията лесно могат да бъдат възобновени), голяма, но поправима загуба 
(отношенията могат да бъдат възобновени, макар и с огромни усилия), голяма 
и непоправима загуба (отношенията не могат да бъдат възстановени, защото 
са се разпаднали непоправимо). 
 
 Реципрочният алтруизъм едновременно е вграден в основните връзки и 
отношения, които създават и формират социалната общност и е изграден като 
следствие от тях. Тук ще поясня само, че аз в момента говоря за връзки и 
отношения (това в общия случай са връзки), защото искам временно да отделя 
факта на наличието на една връзка (дали тя съществува — тук малко или 
много става дума за константна, статична характеристика) от характера на 
отношението, чрез което тя се изразява (употребява), т.е. как тя се използва от 
системата (как тя функционира — тук малко или много става дума за 
променлива, динамична характеристика). 

- Когато е вграден в установените връзки и отношения, реципрочният 
алтруизъм (бихме могли да го наречем Реципрочен алтруизъм — 1) се 
конкурира с тях, може да бъде потискан или стимулиран. В зависимост 
от характера на общността и връзките и отношенията, на които тя се 
крепи, реципрочният алтруизъм може, образно казано, да загуби 
надпреварата, да остане в латентенCMXII вид, като обещание, като 
хипотеза, като очакване на по-добри времена, а може и да получи шанс 
за изява, като така укрепи връзките и отношенията, които са му 
предоставили този шанс, в тяхната надпревара с другите връзки и 
отношения.  

- От друга страна, когато е изграден като следствие на установените 
връзки и отношения, реципрочният алтруизъм (да го наречем 
Реципрочен алтруизъм — 2) не е толкова изначална и базисна част от 
ценностната система, от идентичността на общността, колкото неин 
съзнателен и прагматичен избор. Ако като такава практика 
реципрочният алтруизъм доведе до укрепване на общността и до 
нейното развитие, то той може постепенно да се вгради в ценностната й 
система и от Реципрочен алтруизъм — 2 да стане Реципрочен 
алтруизъм — 1. 

 
CMXII Латентен (англ. latent — скрит) — скрит, непроявен, протичащ незабелязано; най-често се използва като 
характеристика за период от време, през който протичат или назряват външно незабележими болестни, социални или 
други процеси. 



 Но тъй като реципрочният алтруизъм е пряко свързан със и-или зависим 
от установените в общността връзки и отношения, ще приведа изцяло една 
тяхна класификация, разработена от Игнат МинковCMXIII, като оттук нататък 
отново ще говоря общо за връзки, т.е. ще обединявам и съвместявам 
статичната (факта на съществуване) и динамичната (начина на функциониране) 
характеристики на връзките. 
 Игнат Минков дели на два типа връзките на взаимодействието в 
изграждането на системата (общността, обществото): фундаментални и 
социетални. 

1. Фундаменталните връзки са връзки на равенството (равността, 
равнопоставеността, равноправността). Те са носители на съхранението, на 
статуквото, на тъждествеността, на социалното равновесие.  

Фундаменталните връзки биват: 
 а) Генетични връзки — отразяват механизмите на социално-
антропологичното възпроизводство. В тяхната основа са семейните и семейно-
родствените отношения; те позволяват биологичното като основа на живота да 
се трансформира в социално-антропологично и са основно средство за 
предаване на генотипната информация между поколенията, за поддържане на 
приемствеността между тях, за съхраняване на наследството; 
 б) СемиологичниCMXIV връзки — отразяват специфичните механизми на 
изграждане на знаковите системи, „езиците", и на съхранението и предаването 
на информацията с тях като характеристика на личността и общността, в която 
тя се реализира. Те са основа на всяка социално-антропологична система и 
стават специфична семиосфера на общностите, съдържаща естествени и 
изкуствени езици — диалектни и литературни, фолклорни и специализирани 
връзки; 
 в) Културологични връзки — отразяват човешкото творчество, свързано 
с „технологиите" на възпроизводство на човешкия живот. Тук се включват 
връзките-продукт на взаимоотношенията на човека със заобикалящия го свят, 
със създаването и обогатяването на знанието: науката, изкуството, творческите 
импулси, формирането на идеологически позиции и оценъчни принципи, 
художествени течения и школи. Тези връзки осигуряват създаването на облика 
на човека и общността, съхранението на културните способности и достижения 
като общата памет на общността, на човешкия род, на човечеството. 
 2. Социеталните връзки са връзки на неравенството, на 
съподчинението като условие за функциониране на общностния организъм, на 
вътрешното (хоризонтално и вертикално) разчленяване на общността, на 
изграждането на нормативна система, която оценява поведението на всеки 
член от групата и фиксира мястото му в нея. Това са връзки на преодоляване 
на статуквото, на социалната динамика, на промяната, на обновлението или 
разрушението.  

Социеталните връзки биват: 
 а) Икономически връзки — отразяват икономическите предпоставки и оп-
ределеност на социалния живот. С тях общността, която ги изгражда, се дифе-
ренцира — групира и дели на съвкупности, които в организирането на 

 
CMXIII Игнат Минков (1941) — български етнограф, специалист по въпроси на идентичността, културата и етническите 
проблеми на сигурността. 
CMXIV Семиология (гр.  σημειωτική — от др. гр. σημεῖον — знак, признак) — наука за различните видове знакови и сигнални 
системи като съобщителни средства между хората и между животните. Нейното съвременно наименование е 
семиотика. 



икономическия живот, в процеса на производство и размяна влизат в различни 
йерархични ниши и нива, позиции и взаимоотношения, съюзи и противоречия. 
 б) Специализирани връзки — отразяват необходимостта човек като 
индивид да осъществи себе си, заложбите и способностите си в процеса на 
социалното разделение на труда. Чрез тях се формират специфични 
функционални общности и образувания, които изпълват създадените чрез 
икономическите взаимоотношения сфери. 
 в) Институционални връзки — отразяват необходимостта, общността в 
процеса на своето съществуване да изгражда структури, системи, чрез които тя 
намира „граматиката" и „синтаксиса" на своята социетална изграденост и 
осъществяване. Като демиурзиCMXV на процеса могат да се посочат огромен 
брой институции, организиращи семейството, селищните структури, 
производствената дейност, обществения живот, държавата и т.н. 
  Както много точно и образно пише Игнат Минков при обобщаването на 
класификацията си: „Обществото се ражда от взаимното преплитане на двата 
типа връзки, от „социалния грях" на взаимното проникване на двата типа 
общности, от превръщането, от претворяването на антропологичното като 
социетално и обратно”627. 
 Да се върнем сега към реципрочния алтруизъм. Наистина е прав Марк 
БюканънCMXVI, когато твърди, че алтруизмът помага основно не на отделния 
индивид, а главно на групата и колкото по-важно става сътрудничеството за 
оцеляването на групата, толкова повече ще се засилва алтруизмът у нейните 
членове. Логиката, пише Марк Бюканън, е следната: „естественият подбор, 
когато действа между индивидите, работи против силната реципрочност [на 
алтруизма], но естественият подбор между групите работи за нея […] Ние сме 
биологически потопени в навиците на сътрудничеството“628. Реципрочният 
алтруизъм — това е игра с ненулева сума, при която и двете страни печелят от 
своето взаимно сътрудничество, съпричастие и съчувствие.  
 Робърт РайтCMXVII смята, че стрелата на човешката история сочи към все 
по-сложни игри с ненулева сума вътре във и между човешките общности и към 
все по-дълбока и по-развита социална сложност — т.е. по-сложните игри с 
ненулева сума водят до по-сложна социална структура, а тя от своя страна 
води до въвличане във все по-сложни игри с ненулева сума: „от първата най-
първична хромозома и нататък до първите човешки същества естествената 
селекция се съпровожда с разширяване на игрите с ненулева сума629. С други 
думи, Робърт Райт е убеден, че едно от най-сериозните преимущества на 
човека пред другите животни е, че при своето развитие хората са се научили да 
играят (да участват) във все по-сложни игри с ненулeва сума с помощта на все 
по-сложните технологии (парните машини), алгоритми и метатехнологии 
(Робърт Райт нарича „метатехнологии“ онези културни иновации, които 
реорганизират социалното взаимодействие при навлизането на нови 
технологии и затова представляват „социални алгоритми, управляващи 
използването на технологиите“630 — такива са например парите, банковото 
дело, финансите, застраховането, които са тласнали промяната на 
йерархичното феодално общество към пазара на капитализма; сега подобна 

 
CMXV Демиург (др. гр. δημιουργός — майстор, изобретател, творец от др. гр. δῆμος — народ и ἔργον — дело, занаят — 
народно дело) — първоначално се обозначавало занаятчийското съсловие в гръцкото общество, по-късно — Бог, 
творец, създател на света, архитект, майстор на Вселената. В този смисъл на понятието за Демиург — като 
творческото начало при/със сътворението на Вселената — първи го употребява Платон. 
CMXVI Марк Бюканън (Mark Buchanan, 1961) — американски физик и писател. 
CMXVII Робърт Райт (Robert Wright, 1957) — американски журналист, учен, автор на научнопопулярни книги в областта на 
науката, еволюционната психология, историята, религията и теория на игрите. 



роля за навлизането в информационното общество играят информационните 
технологии). Например индианците шошониCMXVIII живеели на много малки 
групи, но при лов на зайци използвали огромни по дължина мрежи, които 
изисквали тясно и взаимноизгодно сътрудничество на големи общности като 
дузина иначе автономни семейства. 
 Тази и подобни игри с ненулева сума водят до интензивно 
сътрудничество и до посоченото вече усложняване на социалната структура и 
социалните взаимодействия. Както отбелязва Робърт Райт: „Естественият 
подбор чрез еволюцията на „реципрочния алтруизъм“ е вградил в нас различни 
импулси, които, колкото и сърдечни и сантиментални да са като чувства, са 
предназначени за хладнокръвната практическа цел да допринесат за полезен 
обмен“631,632. Всъщност, това е ново проявление на вечната обратна връзка: 
вграденият реципрочен алтруизъм, т.е. Реципрочният алтруизъм — 1 (РА—1) 
внедрява своите прагматични практики в изградения реципрочен алтруизъм, 
т.е. в в Реципрочния алтруизъм — 2 (РА—2), тези практики носят огромни 
ползи на групата, в резултат на което те се просмукват в идентичността й и 
въздействат на Реципрочния алтруизъм—1 (РА—1). И така се завърта 
спиралата на Реципрочния алтруизъм (РА): 
 → РА—1 (вграден) → РА—2 (изграден) → РА—1 (вграден) → РА—2 
(изграден) →.  
 Именно реципрочният алтруизъм е динамичният механизъм, който 
придава на взаимната грижа, полза и помощ по-широко приложение от 
близката роднинска, мотивирана от кръвта връзка. В не малка степен чрез него 
биологическото начало успява да надрасне себе си и да се превърне в 
социално начало633. 
 Някои изследвания показват, че социалните практики, които човек е 
вградил в своето поведение, са не само резултат от неговата биологична 
същност, но и по силата на обратната връзка тези негови социални практики 
влияят на тази му биологическа същност. Така например Ал Гор пише: 
„Невроните в частта на мозъка преден цингулумCMXIX, получаваща големи 
количества информация от амигдалатаCMXX, се възбуждат, когато убодете 
пациента, за да му причините болка. Тези клетки са „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 мозък634. 
 Марк Бюканън има всички основания да възкликне: „А ако е вярно - както 
твърди Робърт Райт в книгата си „Ненула“, — че човешката история може най-
добре да се разбере като дълга борба между групи с по-големи и с по-малки 
умения за сътрудничество, в която повече умеещите побеждават, то не би 

 
CMXVIII Шошони (англ. Shoshone) — индианска народност, обитавала обширни територии, влизащи в пределите на 
днешните щати Невада, Орегон, Айдахо, Монтана и Уайоминг. 
CMXIX Цингулум или Пояс (cingulum, мн. ч. cingula) — извит като дъга сноп от нервни влакна във всяко полукълбо на 
мозъка, заобиколен от всички страни от мазолесто тяло (бяло мозъчно вещество). 
CMXX Амигдала (лат. corpus amygdaloideum) — представлява набор от ядра в мозъка, разположени в тясно 
сътрудничество помежду си. Амигдалата е част от лимбичната система, която е отговорна за регулиране на емоциите. 
Амигдалата най-често се свърза с емоциите като страх и тревожност. Свързва се и с чувството на удоволствие, в 
отрицателен смисъл т.е. на агресия. Амигдалата реагира в отговор на неприятни гледки, усещания, миризми. 
Състояния като гняв, отбягване и определени защити, се активират, благодарение на амигдала. Тя също така е 
отговорна и за задействането на наследствените признаци на стреса. 



трябвало да ни изненадва фактът, че ние, потомците на тези победители, сме 
практически настроени да сътрудничим”635. 
 Нека допълня, че не само прилепите вампири практикуват реципрочен 
алтруизъм. При тях даже, би могло да се приеме, че това е една отделно взета, 
макар и с голямо значение, практика, породена от високата вероятност не 
всички отделни индивиди да ловуват успешно през съответната нощ. Има 
примери на реципрочен алтруизъм и между представители на различни видове 
живи същества — например взаимодействието, при което малката риба се 
храни с остатъци от храната в устата на голяма риба и с това я почиства, като я 
предпазва от паразити и процеси на гниене636. 
 Някои живи същества обаче са вградили реципрочният алтруизъм като 
основен фундамент на своето биологично съществуване. Такива са 
съществата, живеещи в големи „социални“ организми, „суперорганизми“637 — 
мравки, термити, пчели, оси. Впрочем, тези „социални“ организми на огромен 
брой насекоми са наречени за първи път „суперорганизми“ още през 1911 г. от 
Уилям Мортън УилърCMXXI,638. 
 Ненапразно Аристотел, когато говори за „политическото животно“ 
(споровете продължават дали това трябва да се преведе наистина като 
политическо животно или като социално, обществено животно), подразбира не 
само човека, но също така пчелите, осите, мравките, жеравите, които са 
способни на сътрудничество за извършване на обща за всички работа639. При 
споменатите живи същества алтруизмът е доведен до екстремалните си 
проявления — до индивидуални саможертви в името на общото. Това е така 
както при защита от нападения, така и при обезпечаване на прехрана, а също и 
при размножаването.  
 Алтруистично е поведението на гризачи и птици, които подават звукови 
сигнали в случай на опасност (например при задаване не ястреб), защото те 
така привличат вниманието на нападателя върху себе си. При нападение на 
хищник силните мъжки представители на най-различни видове животни — 
павиани, овцебиковеCMXXII, лосове, зебри и т.н. — бранят останалите членове 
на стадото. Може да се приеме евентуално, че тези усилия и смели поведения 
за защита на своята общност се дължат на родителски и роднински чувства 
(привързаности), но е факт, че от тях печелят всички в общността. Пример за 
алтруизъм е поведението например на макациCMXXIII, павиани и човекоподобни 
маймуни, които образуват коалиции и си помагат взаимно в споровете с други 
членове на стадото. Шимпанзетата, гибонитеCMXXIV, хиените, вълците също си 
просят едни от други храна на реципрочна основа640. 
 Реципрочният алтруизъм е вграден в много от нашите човешки практики 
като индивиди и общностни същества — той се наблюдава при взаимната 
помощ при времена на бедствия, нападения от хищници и зли животни; при 
споделяне на храна; при помощ на болни, ранени, деца и престарели хора; при 
размяна на сечива, инструменти и други оръдия на труда; при споделяне на 
знания и информация и други.641 

 
CMXXI Уилям Мортън Уилър (William Morton Wheeler, 1865—1937) — американски ентомолог и мирмеколог. 
Ентомологията (гр. ἔντομον — насекомо и λόγος — слово, учение) е раздел от зоологията, изучаващ насекомите), 
мирмеколо́гията (др.гр. μύρμηξ — мравка и λόγος — слово, учение) е науката, която изучава мравките. 
CMXXII Овцебик (Ovibos moshatus) — мускусен бик, едър тревопасен бозайник, който е повече овца (Ovis), отколкото бик 
(Bos). 
CMXXIII Макак (Macaca) — род маймуни и най-широко разпространените примати след човека. Приматите (лат. Primates, 
от лат. primas  — първи)  са разред бозайници, който включва полумаймуни, маймуни и човека. 
CMXXIV Гибони (Hylobatidae) — род маймуни, разред примати. 



 Преди малко споменах суперорганизмите. Те наистина заслужават 
сериозно внимание като обект за научно изследване, защото съчетават няколко 
удивителни характеристики: 

— нагледен пример как огромното количество произвежда синергетично 
качество; 

— свидетелство за силата на слабите индивиди;  
— общност за производство на реципрочен алтруизъм; 
— йерархия по вертикала с мрежи  на всяко ниво от йеррахията; 
— безмащабност на структурата (за това понятие ще стане дума в 

следващата глава). 
 Както пишат Едуард Уилсън и Берт ХьолдоблерCMXXV: “Животът е 
самовъзпроизвеждаща се [в смисъл на самокопираща — self-replicating] 
йерархия от нива. Биологията е изследване на нивата, образуващи йерархията. 
Нито едно явление на всяко едно равнище не може да бъде напълно описано 
без да се включат явленията, които възникват на всички други нива. Гените 
определят протеините, протеините се самоорганизират в клетки, клетките се 
размножават и съединяват, за да образуват органи, органите се развиват и 
стават части от организми, организмите се събират в общества, популации и 
екосистеми. Естественият подбор, насочен към определена черта [свойство, 
качество, белег] на някое от тези нива, дава своето отражение върху всички 
останали нива”642. 
 В суперорганизмите се наблюдава явление, което Едуард Уилсън и 
Дейвид УилсънCMXXVI (нямат роднинска връзка) анализират като „мултилевълна 
селекция“, което може да се преведе приблизително като „многоравнищна” 
селекция“ (селекция, т.е. подбор на много нива, multi—level selection, MLS). При 
това явление взаимодействащите нива на конкуренция и еволюция са като 
руска матрьошкаCMXXVII. На всяко отделно ниво селекцията в отделната група 
фаворизира егоистичното поведение на отделните индивиди (селекция в 
полза на индивида), дори за сметка на групата като цяло, докато селекцията 
между групите фаворизира пригодността на групата (селекция в полза на 
групата), дори това да влияе негативно на горното ниво. Затова йерархията 
трябва да се изучава както посока отгоре—надолу, докато се стигне до 
селекцията между гените в отделния организъм — на всяко йерархично ниво; 
така и и отдолу—нагоре, докато се стигне до селекцията на най-високо ниво. 
Процесът следва една удивителна асиметрия — вътрешногруповата селекция 
(подбор) може да е благосклонна към всяко поведение, в зависимост от 
социалните норми в групата, но междугруповата селекция (подбор) е 
благосклонна само към тези социални норми, които водят до функционално 
адаптивни групи643. Общото правило е: Адаптацията на ниво Х изисква 
съответстващ процес на селекция на ниво Х и изпитва ерозиращото я влияние 
на селекцията на по-ниските нива. По този начин всяка група може да се 
разглежда като индивид от по-висок порядък от съставящите я индивиди и 
всеки индивид може да се разглежда като група от по-нисък порядък от групата, 
на която той е част. И се получава, че за всяко отделно ниво се срещат две 
противоборстващи си и допълващи се селекции: в групата всеки индивид се 
бори за себе си, но групата като сбор от тези индивиди също се бори за себе 

 
CMXXV Берт Хьолдоблер (Bert Hölldobler, 1936) — германски биолог. 
CMXXVI Дейвид Уилсън (David Sloan Wilson, 1949) — американски биолог. 
CMXXVII Матрьошка (рус. матрёшка) — умалително от личното име Матрёна, на бълг. Матрьона) — дървена играчка, 
която изобразява фигура (обикновено женска). Играчката се отваря по средата и вътре се съдържа следваща, по-
малка, но сходна по форма и цвят фигура, която на свой ред също съдържа друга по-малка фигура и т.н. 



си644. Тази схема на разсъждения, че всеки на своето ниво е „индивид“, който е 
част от „индивида“ на горното ниво, е потвърждение на вечната и неизменна 
фракталност, т.е. себеподобност — гениалното прозрение на Беноа 
Манделброт. 
 Когато се обсъждат алтруизмът и междугруповата селекция е важно да 
се подчертае, че в никакъв случай не е вярно, че Чарлз Дарвин е виждал 
отношенията между видовете, а още повече вътре във видовете само и 
единствено като някаква безкомпромисна битка Кой кого? Той е обяснявал 
също така, че естественият подбор понякога действа между групите 
аналогично на начина, по който обикновено действа между индивидите. 
Алтруистът може да има по-малко потомство от не-алтруиста (егоиста) във 
своята собствена група, но групата от алтруисти ще има по-голямо потомство 
отколкото групата от не-алтруисти. В знаменит пасаж от „Произходът на 
човека“CMXXVIII, Чарлз Дарвин използва принципа на груповата селекция 
(груповия подбор), за да обясни еволюцията на човешката нравственост: „Не 
трябва да се забравя, че макар че високият стандарт на нравствеността дава 
малко или никакво предимство на всеки отделен човек и неговите деца над 
другите хора от едно и също племе, все пак нарастването на броя на 
надарените (well-endowed) хора и напредъкът в стандарта на нравствеността 
със сигурност ще дадат огромно предимство на едно племе над друго. Не може 
да има съмнение, че племе, включващо много членове, които притежавайки във 
висока степен дух на патриотизъм, преданост, послушание, мъжество и 
състрадание, са винаги готови да си помагат един на друг и да пожертват себе 
си за общото благо, ще удържа победи над повечето останали племена; и това 
ще бъде естествен подбор. Във всички времена по света едни племена са 
измествали други племена; и тъй като нравствеността е била важен елемент в 
техния успех, стандартът на нравствеността и броят на надарените хора 
навсякъде ще следва тенденцията да се издига и да нараства“645. 
 Тук се крие вероятно една от причините за настъпателния ход на 
мрежовите структури в съвременността. Те са далеч по-добри организатори и 
внедрители на практики на реципрочен алтруизъм, дават възможност вътре в 
групата, базирайки се на нейните ценности и правила, да се разгърне най-
доброто от всеки индивид, а в отношенията между групите създават условия 
всяка група да се самоорганизира, развива, координира и управлява така, че 
съвместното, колективно поведение на съставящите я индивиди (субекти) да 
работи за реализирането на нейните общогрупови интереси. Йерархичната 
структура, структурата на йерархичността не може, за разлика от мрежовата 
структура, от структурата на мрежовостта да обезпечи подобни условия, при 
които от една страна всеки от индивидите да се стреми към максималното за 
себе си и от друга страна всички индивиди да се стремят към максималното за 
общността.  
 Систематизирайки онези свойства и проявления на една общност и още 
повече — на една сложна, динамична и самоорганизираща се система, при 
чието осъществяване и чрез които свойства и проявления мрежовите структури 
получават значителни конкурентни предимства, ни остана да направим само 
още една крачка по пътя на поведението на организмите, базирано на 
съвместни усилия, взаимопомощ, сътрудничество и алтруизъм. Става дума за 
симбиозата, която бе съвсем бегло спомената в предходната глава. Само че 

 
CMXXVIII „Произходът на човека и половият отбор“ (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871) —  другото 
знаменито произведение на Чарлз Дарвин за еволюционната теория, последвало „Произходът на видовете“ (1859). 



аз ще говоря сега за нея не толкова като конкретни форми и примери за 
съвместно и взаимоизгодно съществуване на организми, а привеждайки 
удивителната хипотеза от 60-те години на миналия век на Лин МаргулисCMXXIX 
за симбиогенезисаCMXXX (symbiogenesis)646. 
 Съгласно хипотезата на Лин Маргулис, разработена като теория на 
клетъчно и многоклетъчно равнище, еволюцията не се осъществява чрез 
непрекъсната и безпощадна конкуренция на живите организми според 
основното (като схващане от учените и обикновените хора) съдържание на 
теорията на Чарлз Дарвин за естествения подбор, а по противоположен начин: 
по пътя на създаването — започнало преди 3500 милиона години и 
продължаващо и досега, — на нови форми на живот чрез постоянни симбиозни 
(симбиотически) образувания и именно това се разглежда от Лин Маргулис като 
основно направление на еволюцията за всички живи организми. Подобно 
схващане, подобен подход, подобна интерпретация е наистина радикално нов 
начин на мислене за еволюцията. Докато дарвинизмът и въобще наложилото 
се разбиране за развитието акцентира върху конкуренцията и разклоняването 
на едни видове животни от други, то теорията на Лин Маргулис се базира на 
сътрудничеството и твърди, че образуването на нови форми става чрез 
симбиоза (и в двете форми — когато симбиозата е полезна и за двата обекта — 
мутуализъмCMXXXI; и когато ползата е едностранна, за единия от обектите — 
коменсализъмCMXXXII, с частен случай форезияCMXXXIII) на по-рано независими 
организми. Подобна ефективна симбиоза притежава по-мощна и по-значима 
сила — сила, която е едновременно и еволюционна (т.е. тласкаща развитието) 
и обединяваща позитивните свойства на тези организми (т.е. стимулираща 
сътрудничеството). С тази теория наистина се формира друг тип отношение 
към еволюцията, тъй като за еволюцията се мисли като за процес, базиран на 
непрекъснатото сътрудничество и постоянна взаимозависимост между 
всички форми на живот.  
 Да посоча още веднъж изрично сътрудничеството и 
взаимозависимостта — те се разглеждат като централни аспекти на 
еволюцията, всъщност на съвместната еволюция, т.е. на коеволюциятаCMXXXIV: 
„животът на планетата не се осъществява чрез битки, а чрез създаване на 
мрежи“, пишат Лин Маргулис и Дориан СейгънCMXXXV,647. Иска ми се да повторя 
още веднъж и още веднъж последното изречение — животът на планетата се 
осъществява чрез мрежи. Мрежата предлага далеч по-плодотворни и по-
ползотворни условия за съвместно съществуване и съвместна еволюция, за 
коеволюция. Мрежата привързва различните хора и общности, обекти и видове 
— тя ги привързва и като ги свързва един с друг, и като ги привързва един към 
друг така, че те не могат един без друг. Мрежата е среда за взаимно 

 
CMXXIX Лин Маргулис (Lynn Margulis, 1938—2011) — американски биолог. 
CMXXX Симбиогенезис — от симбиоза и генезис. 
CMXXXI Мутуализъм (англ. mutual — взаимен) — широко разпространена форма на взаимно полезно съжителство, когато 
присъствието на всеки от двата субекта по симбиоза е задължително условие за съществуването на другия. 
CMXXXII Коменсализъм (лат. com — със, заедно и mensa — маса, трапеза, „трапеза“, буквално на масата, край масата, на 
една и съща маса, сътрапезничество) — симбиоза на два живи вида организми, при която единият от партньорите 
(коменсалът) възлага на другия (стопанинът) регулирането на своите отношения с външната среда, но не влиза с него в 
тесни взаимоотношения. При това, коменсалът извлича полза от взаимоотношенията, а стопанинът не получава нито 
полза, нито вреда. Т.е. това е симбиоза с едностранна полза. 
CMXXXIII Форезия (лат. phoresy, phoresia, phoresis — нося) — частна форма на коменсализъм, изразяваща се в 
кратковременно пренасяне на единия организъм от другия организъм (като транспортно средство) без неговото 
съгласие. Между тях няма никакво биологическо или друго обвързване. 
CMXXXIV Коеволюция — съвместна еволюция на биологичните видове, като измененията, засягащи някои признаци в  
единия вид, водят до изменения у другия вид. 
CMXXXV Дориан Сейгън (Dorion Sagan, 1959) — американски научен писател и есеист. 



адаптиране на едни нейни елементи с други – адаптиране едни към други и 
общо адаптиране като единен организъм – към средата, в която се намира 
обединяващата мрежа. Ето защо не мога да не се съглася със Стюарт 
БрандCMXXXVI когато казва, че „Еволюцията е адаптиране към собствените си 
нужди. Коеволюцията, по-широкият поглед, е адаптиране за да отговориш на 
нуждите на другия“648. 
 Гледната точка за еволюцията на Лин Маргулис (към която — към 
нейната гледна точка, но и към удивителните книги, които тя пише — аз 
изпитвам слабост) може и да е крайна, но е завладяваща, тя ни дава друг 
поглед върху това — как се случват нещата на нашата планета, а може би по-
скоро — как биха могли, как могат да се случват отсега нататък.  
 Другата крайна гледна точка е на Ричард Докинс — публицистът-
неодарвинист, който сякаш понякога се мисли въобще за прероден Чарлз 
Дарвин и дори за задминал го по слава (несъмнено обаче го е задминал по 
броя на публикуваните книги и още повече — с тиража на тези книги). Според 
Ричард Докинс еволюцията е една непрекъсната, безкомпромисна и 
безмилостна борба между гените, а ние сме само „машини за оцеляване — 
роботизирани транспортни средства, сляпо програмирани да съхраняват 
егоистичните молекули, известни под названието гени“649.  
 Един от най-сериозните проблеми, които всяка еусоциална или социална 
система, т.е. система със сравнително висока степен на общност и вградени 
модели и практики на социализация трябва да решава е проблемът с 
агресията. Тук също Мрежата дава много по-ефективни възможности за 
регулиране на конфликтите, които агресията може да породи. Мрежата в едни 
дълбок психологически, интимен и социален смисъл е отрицание на агресията 
или най-малкото тя е втъкала в себе си различни работещи механизми за 
контрол на агресията, за нейното минимизиране и за насочването й от 
деструктивна в конструктивна посока за общността като цяло и индивидите в 
частност. 
 Една част от учените и изследователите смятат, че натъквайки се в 
дългата и ежедневна практика на агресията в отношенията помежду им, 
изграждащите общността индивиди (същества) са се научили да я регулират и 
затова не агресията е тази, която поражда напрежения и подлага на изпитания 
поддържането на общността в устойчиво и насочено към развитието състояние. 
Напротив, причините за напреженията и изпитанията са закодирани в 
стремежите на индивидите да налагат себе си, собствените си страхове, 
страсти, стремежи върху общността и нейното поведение. Това ще рече, че 
общността е далеч по-ефективна в „укротяването“ на дефицитите и дефектите, 
породени от биологичната същност на индивидите, но не винаги се справя в 
необходимата степен със свръхамбициите и свръхжеланията, породени от 
социалната същност на индивидите.  
 В този дух, например, Артур КьостлерCMXXXVII пише: „Агресивните 
стремежи към самоутвърждаване в емоционалния живот на индивида са по-
малко опасни за вида (т.е. за живите същества от вида — Н.Сл.), отколкото 
неговите, на индивида стремежи за превъзходство или обединяване. Повечето 
цивилизации са били твърде успешни в обуздаването на индивидуалната 
агресивност и в научаването на младите как да изтласкват от съзнанието си 

 
CMXXXVI Стюарт Бранд (Stewart Brand, 1938) — американски писател. 
CMXXXVII Артур Кьостлер (Artur Kösztler, англ. Arthur Koestler, (1905—1983) — унгарски писател и журналист от еврейски 
произход, автор на книги в различни жанрове (история, философия, белетристика). 



самоутвърждаващите импулси. Но ние сме се проваляли трагически в 
постигането на подобно изтласкване и канализиране на възвишените емоции. 
Броят на жертвите от индивидуални престъпления, извършени във всеки 
период от историята, е незначителен в сравнение с тези при масите хора 
възторжено пожертвали се ad majorem gloriamCMXXXVIII, в сляпа преданост към 
истински вярната религия, династия или политическа система.“ Според Робърт 
Ордри това твърдение на Артур Кьостлер е „смайваща ерес“, защото с него се 
отрича Голямото зло като произтичащо от алчността и егоизма на индивида, и 
вниманието се насочва към онези качества, които разглеждаме като 
саможертва, самоотверженост и които са вкоренени в социалното действие — 
те са тези всепоглъщащи сили, които ние никога не сме контролирали650.  
 Бихме могли да обобщим, че при това разбиране за агресията, по 
отношение на поставянето ѝ под контрол и дефинирането на движещите сили 
за нейното възпроизвеждане ние имаме прехода (спиралата): социални 
механизми → биологически механизми → социални механизми. Или казано 
по-разгърнато, общността се научава да регулира агресията социално, т.е. да я 
социализира, ако може така да се каже. Обаче социалните механизми, които 
непрекъснато движат общността (в частност това са указаните от Артур 
Кьостлер стремежи за превъзходство или обединяване, но могат да бъдат и 
други стремежи — например за власт, за признание, за слава или пък свързани 
с т.нар. териториален императив (вж. малко по-долу) — се връщат чрез своя 
потенциал за деструкция и чрез мащаба на проявлението си към 
биологическото начало в индивидите, съответно там се пораждат нови подтици 
и импулси за агресия, които общността трябва да се научи да регулира 
социално и така спиралата се върти непрекъснато: социално → биологично 
→ социално. 
 Другата част от учените и изследователите смятат, че проблемът 
„агресия“ неизменно и възобновяващо се възниква в дейността на общността и 
затова не може да се смята за окончателно решен чрез определени и 
утвърдени механизми и практики. Да, естествено, такива механизми и практики 
са развити и постоянно прилагани от общността; общността чрез своя 
исторически опит (в неговите биологически и социални аспекти) се е научила да 
класифицира поводите за и проявите на агресия, да ги „подрежда“, образно 
казано, в краен набор от моделни ситуации, така че да знае във всеки отделен 
случай какво да предприеме, каква терапияCMXXXIX да избере и приложи. Но в 
своите проявления агресията непрекъснато мутира, разнообразява се и в 
известна степен се самообучава, самооптимизира се. Затова именно 
общността е постоянно изправена пред проблема „агресия“ — следи го, 
оценява го, изработва нови или усъвършенства съществуващите механизми и 
практики за справяне с този проблем.   
 Бихме могли отново да обобщим, че при това разбиране за агресията, по 
отношение на поставянето ѝ под контрол и дефинирането на движещите сили 
за нейното възпроизвеждане ние имаме прехода: биологически механизми → 
социални механизми → биологически механизми. Или пак казано по-
разгърнато, съществуват различни и разнообразни биологически причини за 
агресия и различни и разнообразни проявления на агресията. За да се справя с 
тях и да поставя агресията под контрол, общността изработва различни и 

 
CMXXXVIII Ad majorem Dei gloriam (лат.) — към неповяхващата слава Божия. 
CMXXXIX Терапия (гр. θεραπεία  — лечение) — в медицината това са методите и средствата за прекратяване на болестния 
процес и възстановяване на нормалното състояние на организма. 



разнообразни социални практики, с които въздейства върху биологичното 
начало на агресията, върху нейните извори и източници, закодирани в 
биологическата същност на индивидите. Това обаче поражда в тази 
биологическа същност на индивидите подтици и импулси за излизане изпод 
усмирителната риза на наложените социални практики за справяне с агресията 
и за поставянето ѝ под контрол, в резултат на което проявленията на агресията 
мутират, агресията сякаш, както казахме се самообучава и намира нови начини 
за себеизразяването си. Това съответно ще изисква изработването на нови 
социални практики за справяне с агресията и поставянето ѝ под контрол и така 
спиралата се върти непрекъснато: биологично → социално → биологично. 
 И при двете по-горе описани спирали (т.е. и при двата гореописани 
подхода) йерархията изпитва много сериозни проблеми при справянето с 
агресията. Защото и когато се опитва да „атакува“ биологичното начало у 
индивидите, което непрекъснато се стреми да възпроизвежда агресията (по-
скоро формите на проявление на агресията), и когато се опитва да „атакува“ 
социалните практики в общността, които постоянно се стремят да поставят 
агресията под контрол, йерархията сама използва агресия и предизвиква 
агресия. Ето защо тя свърхкомпенсира агресията в общността с управленска 
агресия. Затова агресията на общността (на индивидите в общността) може да 
бъде наистина минимизирана (като проявления) и поставена под контрол, но 
само като е затисната на по-ниски нива на индивидните психики, т.е. като е 
натикана още по-надолу в индивидните съзнания, но не и като е биологически 
минимизирана и социално демотивирана. Не искам да кажа, че агресията 
винаги поражда агресия (защото тя понякога може да пречупи окончателно 
съпротивителните сили на индивидите и да ги направи пасивни, демотивирани, 
безгласни и покорни атоми, десоциализирани и дезориентирани маргинали), но 
йерархията, по начините, чрез които се опитва да решава проблема „агресия“ е 
един перманентен производител на агресия, тя е фабрика за агресия. При нея 
обектите на агресия заместват невъзможността да проявяват агресия навън в 
общността с трупането на агресия навътре в себе си. Може би затова всяка 
йерархия рано или късно започва да придобива чертите на автокрация или 
диктатура, на свръхрегламентираност и прекомерна деспотичност на всяко по-
горно ниво към всяко по-долно ниво в нея. И може би затова йерархиите като 
правило се разпадат, разрушават се с изблици на колосална агресия, 
придобиваща формите и съдържанията на откровено и необуздано насилие. 
 В същото време, както бе казано, поради своята структура и динамика 
Мрежата намира и при двете описани по-горе спирали (т.е. и при двата по-горе 
описани подхода) способи и средства да се справя много по-ефективно и 
устойчиво с агресията. Мрежата не се стреми да потиска и обвинява във всички 
смъртни грехове биологичното начало за това, че поражда агресия, че е 
източник и извор на агресия, напротив, Мрежата премества акцента, 
пренасочва фокуса на вниманието на отделния индивид от биологичното към 
социалното в него, към ползите и преимуществата на неговата социализация и 
с това се демотивира агресивността у индивида, т.е. по отношение на 
агресията Мрежата въздейства на индивидуално ниво, а получава позитивен 
ефект на социално ниво. Аналогично, Мрежата постоянно се самоанализира и 
самооптимизира, за нея социалните практики за регулиране на агресията не са 
цел сама за себе си, те за нея имат смисъл само ако се отразяват върху 
биологичните подтици за овладяване на агресията у отделните индивиди. 
Социална практика, която подменя разрешаването на проблема с 



проявленията на агресията със затискане на агресията, натикването ѝ още по-
дълбоко в индивида, не е добра за Мрежата. Последната не смята, че като не 
вижда агресията, значи няма агресия и не разсъждава на сталинския 
принципCMXL „Няма агресия, няма проблем“. Може би затова всеки успех в 
противодействието на агресията, всяко намаляване на агресията, разширява 
Мрежата, сякаш Мрежата се храни с намаляване на агресията; и обратно — 
всяко разширяване на Мрежата води до намаляване на агресията, а 
следователно до успех в противодействието на агресията — сякаш агресията 
се самоизяжда с разширяването на Мрежата. В този смисъл може да се каже, 
че Мрежа и Агресия са антоними. 
 За да приключа разсъжденията за агресията и Мрежата, ако може да се 
каже само отчасти шеговито — като крайното решение на проблема с 
агресията,  ще приведа кратката, но много полезна и изпълнена със смисъл 
класификация на Едуард Уилсън за видовете агресия, а именно: 

1. Териториална агресия — агресия, свързана със защитата на 
територията (вж. също по-долу разсъжденията за териториалния императив). 
Защитаващият своята територия използва възможно най-драматични   сигнали 
за агресивно поведение за да отблъсне нарушителите на безусловното му 
териториално право. Като последно средство за отстояване на територията е 
ескалиращата по насилие битка, в която той се впуска. Който загуби, подава 
сигнали на готовност да напусне територията, за да не се стигне до още по-
тежки физически щети (рани). 

2. Доминантна агресия — агресия, свързана с превъзходството, 
надмощието, властта). Агресията (или сигналът за агресия) се проявява от 
индивиди в една група, които доминират над другите индивиди. Например сред 
домашните птици (особено кокошките) има строг йерархичен ред, при който „по-
високопоставената“ птица кълве „по-нископоставената“, но обратното никога не 
се случва. Подобна агресия се проявява за да се знае кой какви права има и 
какъв е редът при извършване на определени дейности (хранене, 
размножаване). 

3. Сексуална агресия — агресия, свързана със сексуалните норми и 
практики). Мъжките могат да заплашват с нападение или да нападат женските с 
единствена цел да ги склонят към сексуален акт или към създаване на трайна 
сексуална и „социална“ връзка. Понякога с демонстрация на тази агресивност 
„най-високопоставените“ мъжки създават свои харемиCMXLI.  

4. Родителско-дисциплинираща агресия — агресия, свързана с 
възпитанието на малките). Родителите при много бозайници демонстрират 
макар и по-меки, но предупредителни сигнали на агресия спрямо своите малки, 
за да ги държат наблизо и в безопасност, да ги учат на определени действия и 
дейности (ходене, летене, плуване или намиране на храна) и да не им 
позволяват да се бият и избиват едни други.  

5. „Отбиваща от кърмене“ агресия — агресия, свързана с намерението 
на родителите при бозайниците да отбият продължаващите да искат кърмене 
техни малки). Това са знаци за възможна агресия, изцяло насочени към благото 
на малките, за да се прекрати тяхната зависимост от майката и укрепне 

 
CMXL Приписва се на Сталин, че е казал: „Има човек — има проблема, няма човек — няма проблем“. Отсъстват 
доказателства, че Сталин е писал или говорил подобно нещо, но делата му свидетелстват, че наистина това е един от 
неговите тиранични принципи. 
CMXLI Харем (араб. харам — забранено, свещено място) — затворена и закрита част в двореца или в дома, в която са 
живеели (а някъде още живеят) жените на мъжете, изповядващи ислям. Под „харем“ обикновено се разбира днес 
притежаването на няколко или много съпруги и любовници, живеещи най-често под един покрив. 



жизненоважната им самостоятелност. Според последните научни идеи, освен 
това, подобна агресия има други чисто функционални цели, тъй като 
съществува определен времеви интервал в живота на малкото, през който при 
връзката му с майката, неговата жизнена годност постоянно нараства за сметка 
на тази на майката, която постоянно намалява и това води до конфликт на 
интереси, който се разрешава чрез този тип агресия. 

6. Нравствена агресия — агресия, свързана с еволюцията на развити 
форми на реципрочен алтруизъм, който за да бъде ефективен, изисква 
изработването на определени морални санкции, които да налагат алтруизма и 
наказват егоизма. Например при хората подобни сигнали и прояви на агресия 
имат различни религиозни форми (порицания в термините на греха), групови 
осъждания (обществено мнение), подронване и загуба на авторитета, честта, 
достойнството и т.н. 

7. Хищническа агресия — агресия, свързана с добиването на храна от 
хищниците, макар че е твърде съмнително доколко това е агресия и доколко е 
просто изяждане). Това е агресията на хищника спрямо жертвата, много често 
изразяваща се в определени ритуали преди самото изяждане (например играта 
на котката с мишката, парализирането на жертвата от змията и т.н.). 

8. „Анти-хищническа“ агресия — агресия, свързана със защитните 
действия на жертвата). Това е напълно отбранителна агресия, която понякога 
може да премине в нападение на жертвата срещу хищника (например на 
стадото или на мъжките индивиди срещу нападателя)651. 
 Вече говорихме (вж. Четвърта глава) за понятия като субектен хабитат 
и субектен ареал, които при мрежовостта, мрежите, мрежовите структури 
естествено имат много важен и при това особено специфичен смисъл. 
Въпросът за „териториалността“ в мрежовите структури е наистина ключов, 
защото мрежата е двуединство от сякаш взаимоизключващите се понятия — в 
нея индивидът (субектът, деецът) разполага едновременно с нулево 
(липсващо, отсъстващо) и с максимално (на цялата мрежа) териториално 
пространство, а по-точно неговото индивидуално пространство не е някаква 
строго определена зона, чийто контур може да се очертае, а е разпръснато из 
мрежата, като от една страна се свива до самия индивид, а от друга страна се 
разширява до цялата мрежа. Ето защо като разбиране за териториалност в 
мрежата, индивидът се „разполага“ в пространство, определено (разчертано) 
чрез четири концентрични (т.е. вложени една в друга области), както следва по 
разширяването (нарастването) на техния обхват:  

1. Индивидът — това е нулевата област, самият индивид; 
2. Субектният хабитат; 
3. Субектният ареал; 
4. Мрежата — това е максималната област, самата мрежа. 

 Тези области, както казах, са вложени една в друга, но те имат различни 
значения, доколкото Първата и Четвъртата, т.е. Индивидът и Мрежата са 
области на социално съществуване (обитаване, „живеене“) и характеризират 
индивида като жив, а Втората и Третата, т.е. Субектният хабитат и 
Субектният ареал са области на социално действие (реализиране, 
функциониране) и характеризират индивида като жизнен. 
 Сега вече става ясно защо не само за всеки деец, àктор, актьор (и за 
всяко живо същество) е важно осмислянето му като териториално ограничен и 
териториално мотивиран индивид, но и за субекта в мрежовото пространство, в 
мрежовата структура, в мрежата, в мрежовостта е изключително важно (по-



някога по-лесно, понякога по-трудно, но в голяма степен специфично) 
анализирането на това териториално обусловено негово съществуване 
(живостта му) и действие (жизнеността му). 
 Ключовото понятие тук е „териториален императив“. Робърт Ордри 
пише за териториалния императив като естествена тенденция на хората и 
много от животинските видове да бъдат „териториални“, т.е. да имат 
поведение, обусловено от свързаността им с определена територия 
(териториално поведение - territorial behavior) да се нуждаят от лично 
пространство, собствен дом, собствена територия"652. Тази обусловеност на 
биологичното съществуване и социалното действие на живите същества се 
нарича „териториален императив“ (territorial imperative) и в една много голяма 
степен тя действа на инистиктивно равнище, т.е. тя е преди всичко инстинкт653. 
Според Робърт Ордри не стремежът за обезпечаване на прехраната, а 
пространството, територията е това, което стимулира контролните механизми в 
повечето видове — живите същества се страхуват повече от пренаселването 
на избраната от тях територия, отколкото от недохранването654, а също така 
първият приоритет на самеца при различните видове животни е територията, а 
едва след това — женската. Не самецът отива при женската за акта за 
продължаване на рода, а женската идва на неговата територия, за да се 
осъществи този акт. Както пише Робърт Ордри, за самеца „привързаността към 
едно парче земя е по-силна отколкото към стадо женски.“655 
 Минималната част от териториалното пространство, в което съществува 
и действа един индивид, едно живо същество, се нарича индивидуално 
разстояние (индивидуална дистанция — individual distance). Това понятие е 
въведено най-напред от Хайни ХедигерCMXLII и то характеризира минималното 
разстояние, което живото същество смята за лично свое в психологически план 
(т.е при навлизането в него от друго живо същество, съществото, чието  
индивидуално разстояние е нарушено изпитва психологически дискомфорт, у 
него възниква психологическо напрежение), и на по-малко от което то не 
допуска дори себеподобни живи същества. 
 Когато живото същество е опитомено (например куче), индивидуалното 
разстояние е равно на 0, може да се каже и обратното — когато 
индивидуалното разстояние стане равно на 0, животното е опитомено. 
Аналогично, когато човек допусне друг човек в своето индивидуално 
разстояние, значи между тях възниква много близка връзка (понякога наричана 
интимна, макар че „интимна“ не означава задължително „любовна“, а още 
повече — „сексуална“).  
 Заедно с това Хайни Хедигер въвежда понятието социално разстояние 
(социална дистанция — social distance), което е аналогично с индивидуалното 
разстояние, но се разглежда не за индивида, а за общността и основно в 
социален и—или психологически, а не само главно в психологически план, 
както това се прави за индивидуалното разстояние. Социалното разстояние 
описва разстоянието между различните групи в обществото, т.е. то 
характеризира минималното разстояние, което групата смята за лично свое в 
социален и/или психологически план (т.е. при навлизането в него от друга 
група, групата, чието социално разстояние е нарушено, изпитва социален и—
или психологически дискомфорт, у нея възниква социално и—или 
психологическо напрежение) и на по-малко от което тя не допуска дори 
себеподобни групи.656 

 
CMXLII Хайни Хедигер (Heini Hediger, 1908—1992) — швейцарски биолог. 



 Една от ролите на индивидуалното и социалното разстояния е, че те са 
много ясни идентификационни маркери, позволяващи минимизирането и 
избягването на конфликти между индивидите и групите от индивиди. Ако един 
индивид не нарушава индивидуалното разстояние (не навлиза в 
индивидуалното му пространство) на друг индивид, това намалява 
възможността между тях да възникне психологически конфликт. Точно така ако 
една група индивиди не нарушава социалното разстояние (не навлиза в 
социалното ѝ пространство) на друга група, това намалява възможността 
между тях да възникне социален и/или психологически конфликт.657 
 Разбира се, ефектът на териториалния императив е различен при 
животните и хората. При животните в общия случай като че ли правото върху 
територията дава криле и допълнителни сили на притежателя658 и като правило 
при сблъсък между притежател и нарушител на неговото индивидуално 
разстояние победител излиза притежателят, независимо от реалното 
съотношение на силите. Докато при хората се включват и други контролни и 
анти-контролни механизми и нерядко ако нарушителят е по-силен, той 
побеждава. Но за сметка на това, при хората са изнамерени и се прилагат друг 
тип — социални, а не само биологически, както и нормативни (например 
юридически), а не само ценностни практики и правила, които да придадат в 
социален план повече сила на по-слабия — той има право (право като 
основание) и то трябва да се защити чрез правото (право като законност). 
 Смисълът на разглеждането на териториалният императив е за да 
подчертая преди всичко преимуществата на мрежовостта. Установено е, че 
огромният брой видове животни, при които властовото и властващо същество, 
което понякога се нарича алфа животноCMXLIII, поддържа реда чрез строга 
йерархия и съвсем откровена тирания са не-териториални (изключително слаб 
териториален императив, нищожна обвързаност с определено „парче земя“), 
т.е. йерархиите като правило са не-териториални, по-деспотични, по-
неегалитарни (повече разслоени в социално отношение), по-наказващи и по-
принуждаващи (повече разчитащи на твърдата сила). Докато териториалните 
животни (т.е. животните със силен териториален императив, значителна 
обвързаност с определено „парче земя“) „изплитат“ мрежи чрез осъществяване 
на интензивно сътрудничество и изразходване на голяма енергия за 
взаимодействие (за намиране на храна, отглеждане на потомството, защита), 
т.е. мрежите като правило са териториални, по-демократични, по-
егалитарни (по-малко разслоени в социално отношение), по-поощряващи и по-
възнаграждаващи (повече разчитащи на меката сила)659. А като малък 
допълнителен нюанс като търсене на отговор на въпроса Кой кого? В 
дългосрочен план — Йерархиите или Мрежите, — ще посоча само факта, че 
практически изчезващите видове са тези, които са не-териториални (а значи 
са и йерархии), а също така практически няма изчезващи видове, сред тези, 
които са териториални (а значи са и мрежи)660. 
 Анализите могат да бъдат усложнени, ако разгледаме общностите по два 
параметъра: малко или голямо индивидуално разстояние и малко или голямо 

 
CMXLIII Алфа животно — при социално живеещите (в групи) животни се установява йерархия като система на 
подчинение—доминиране, като редът в йерахията (местата в нея) се описва с гръцките букви от алфа (Α, α) до омега 
(Ω, ω). Животното, обозначено с алфа, т.е. алфа животното заема доминиращо положение в групата, съответно 
животното, обозначено с омега заема последното, най-ниско място в йерархията. Най-често алфа животно е самец, 
който изпълнява ролята на водач и защитник на групата. Той има привилегировано положение при размножаването и е 
родител на повечето малки, така че неговите гени получават най-голяма възможност да се възпроизвеждат. 
 



социално разстояние. Тогава бихме получили фактически четири вида 
общности:  

1. Общности с малко индивидуално разстояние и малко социално 
разстояние — това са общности на силна вътрешна сплотеност и силна 
външна отвореност (комуникативност, обмен) с другите общности, т.е. в случая 
имаме такива общности, които ценят своята заедност, но не смятат, че живеят 
в свят, населен с врагове, мислещи лошото на тяхната общност; 

2. Общности с малко индивидуално разстояние и голямо социално 
разстояние — това са общности със силна вътрешна сплотеност и слаба 
външна отвореност (комуникативност, обмен) с другите общности, т.е. в случая 
имаме общности, които се държат заедно вътре в общността, но изпитват 
силно недоверие към околния свят и поради страховете си от него, предпочитат 
да остават изолирани; 

3. Общности с голямо индивидуално разстояние и малко социално 
разстояние — това са общности със слаба вътрешна сплотеност и силна 
външна отвореност (комуникативност, обмен) с другите общности, т.е. в случая 
такива общности, които са загубили в значителна степен вътрешните си връзки 
и компенсират това с отваряне към външния свят и постепенно прехвърляне на 
отделните индивиди навън, към другите общности; 

4. Общности с голямо индивидуално разстояние и голямо социално 
разстояние — това са общности със слаба вътрешна сплотеност и слаба 
външна отвореност (комуникативност, обмен) с другите общности, т.е. в случая 
такива общности, които са загубили в значителна степен вътрешните си връзки, 
но са изключително мнителни към заобикалящия ги свят и се страхуват от него, 
затова са като атомизирани индивиди — блуждаят из своята територия и не 
желаят да потърсят вината в себе си, да се поогледат как живеят другите 
общности и така да намерят отговори за причините за своите неудачи. 
 Нека да завърша написаното за териториалния императив със следната 
мисъл на Робърт Ордри: „Ние трябва да знаем, че териториалният императив 
— само една, това е така, от еволюционните сили, оказали въздействие върху 
живота ни — е биологическият закон, върху който ние сме изградили зданията 
на човешката нравственост и морал. Нашите способности за саможертва, за 
алтруизъм, за състрадание, за доверие, за други отговорности освен 
себелюбието, за честност, за милосърдие, за другарство и любов, за социално 
разбирателство и взаимната зависимост са еволюирали точно както плоскостта 
на стъпалата ни, развитието на седалищните ни мускули и уголемяването на 
мозъците ни, поради срещата в древните африкански саваниCMXLIV между 
потенциала на примàта и положението на хоминидаCMXLV. Дали е възможна 
нравственост у човека без територия, трябва да остане наш последен въпрос, 
на който е невъзможно да се отговори“661. 
 И така, можем да обобщим — в древните времена на своето отделяне от 
събратята маймуни, човекът е внедрил реципрочния алтруизъм в своята 
жизнена дейност, но не както е при другите животни преди всичко на 
биологическо, инстинктивно ниво, а вече на социално, съзнателно ниво. Така, 
човекът е насочил стрелата на своята история — нека да си припомним  
казаното по-горе от Робърт Райт — към все по-сложни игри с ненулева сума. 
Това му е позволило да постигне съответно все по-сложна социална структура. 

 
CMXLIV Савана — обширно пространство, покрито с тревиста растителност, с рядко срещащи се дървета и храсти. 
Влажните екваториални гори се сменят със сезонно овлажнявани територии, които постепенно преминават в савани. Те 
заемат около 40% от Африка. Имат топъл климат и два годишни периода — сух и дъждовен. 
CMXLV Хоминид (лат. Hominidae) — семейство най-развити примати, включващо хората и големите човекоподобни. 



В този смисъл реципрочният алтруизъм е една изключително ефективна 
социална практика, позволила на човека „да дръпне“ много напред пред 
другите животински видове, някои от които са имали сякаш по-добри изходни 
данни за успех в еволюционната надпревара. Веднага обаче е необходимо да 
се посочи, че реципрочният алтруизъм е само една — и в никакъв случай не е 
единствената — подобна прогресивна социална практика, позволила на 
човека да изтегли печелившия еволюционен билет!  
 Да поясня, че аз тук говоря и ще говоря за социални практики, които 
човекът е открил или изобретил и е внедрил в своя живот като индивид и като 
част от общността от себе подобни. Разбира се, че заедно със социалните 
практики, а понякога и преди тях (може би дори по-често преди тях) вървят 
нововъведенията в техническите средства и (прото)технологиите – най-вече в 
оръдията на труда и оръжията за война. Те несъмнено са допринесли твърде 
много за превръщането на човека във владетел на планетата или поне в 
изключително древните, предисторически времена — във владетел на 
обитаваната от него жизнена среда. Но за мен тук особено важни все пак са 
социалните практики, доколкото ме интересува преди всичко социалната 
трансформация на човека, победоносното му превръщане от биологическо в 
социално същество.  
 И така, сред другите социални практики (освен реципрочния алтруизъм), 
които индивидът е извел на общностно, социално равнище и те са помогнали 
за утвърждаването му като господарят на планетата ще отбележим също така и 
следните: 

✓ Предоставянето на правото да се размножават на всички 
индивиди.  

При останалите видове животни, въпреки еволюцията им, неизменно 
правото да се размножават е дадено основно на най-силните физически мъжки 
индивиди (алфа индивидите) - те могат да имат много наследници и то от много 
женски индивиди. За физически слабите индивиди остават далеч по-
незначителни шансове да имат наследници и то от много малко женски 
индивиди (ако въобще за тях остават такива). И единствено при човека правото 
да се размножават постепенно бива давано не само на физически най-силните, 
но и на всички други, а по този начин - и на умните индивиди. Това натрупва 
през хилядолетията критична маса интелект, позволил на човека да стане най-
интелигентното живо същество и господар на планетата. 

✓ Разделението на отговорностите по обезпечаване на прехраната  
При човека мъжете чрез лов „доставят“ месото, а жените — растителната 

храна. Това е позволило на жените чрез обмен, да получат достатъчно 
висококалорийна храна без да се налага да се отдалечават от своите малки 
(което пък повишава сигурността и увеличава шансовете за оцеляване на 
малките)662. 

✓ Събирането в много по-големи социални общности, отколкото 
близките до тях като развитие животни  

Робин ДънбарCMXLVI посочва зависимостта между размерът на групата на 
всеки вид примати и големината на частта от мозъка, заемана от неокортекса. 
Оказва се, че колкото по-голяма е групата, толкова повече неокортекс е 
необходим, за да се осмисли, организира, координира и контролира социалният 
живот на групата. В своето зараждане като съзнателни социални същества, 
нашите човешки прародители са избрали да живеят в много по-големи групи от  

 
CMXLVI Робин Дънбар (Robin Dunbar, 1947) — английски специалист по еволюционна психология и антропология. 



своите сродни същества примати663. Това е довело до повече неокортекс, 
следователно до по-голям мозък, а оттук и до по-висока интелигентност, 
инвестирана в повече изобретателност, социално взаимодействие и 
преследване на успеха в борбата за оцеляване и развитие. 

✓ Семейството от двама родители (моногамията) 
Като междинно звено, стоящо между човека и общността, семейството, 

тази най-малка клетка на социалното взаимодействие е позволила много 
ефективно да се съчетаят принадлежността към общността (колективното 
начало) с по-нататъшното развитие на индивидуалните способности и избори 
на отделните хора, да засили мотивацията при отглеждането и възпитанието на 
малките (ясно е те чии деца са), при управлението и наследяването на 
личната/семейната собственост, съвсем скоро превърнала се в частна 
собственост и допринесла революционно за разслояването в обществото и 
възникването на далеч по-ефективна и сложна социална структура. 

✓ Любовта 
В отношенията между половете се преплита не само необходимостта от 

продължаване на рода (размножаване) и размяната на храна (предоставяна от 
самеца) срещу възможността да осъществи сексуален акт (предоставяна от 
самката). Това придава друго качество на отношенията самка—самец, създава 
други основи на техния съюз и го укрепва, поражда нови преживявания, 
увеличава времето от годината, през което се осъществява сексуалният акт и 
отделя в голяма степен този акт от (не обвързва задължително със) факта на 
размножаването и го изпълва с други емоции,  обогатява мозъка на човека с 
представи, нагласи, желания и страсти, възникват понятия като обич, 
привързаност, отговорност, всеотдайност вече не на инстинктивно, а на 
съзнателно ниво664. 

✓ Разделението на труда 
Това е също така мощен импулс за усложняване на социалната структура 

и специализиране на индивидите, т.е. развиване на най-доброто като 
способности у тях, за професионализиране и като непрекъснат стимул за 
технологично развитие665. 

✓ Песните и танците 
Благодарение на тях се създават прекрасни възможности не само 

мускулите да релаксират и да станат по-гъвкави, но и да се сплоти още повече 
общността чрез хармонията на гласовете и синхрона на движенията, и така да 
се засили „топлото чувство на емоционална солидарност, което прави 
сътрудничеството и взаимната подкрепа в опасните ситуации много по-здрави 
отпреди. [… Великото предимство от това] е, че вече по-големи общности от 
хора са могли да се държат един за друг, да решават своите спорове и да 
защитават територията си много по-ефективно, защото присъединяването при 
празнични случаи към танца или песента е допринасяло за преодоляване на 
съществуващите разправии и съперничества.“666 

✓ По-продължителното детство 
По този начин се създават условия в един много по-дълъг период да 

бъде предаван жизнения опит и да се дава възможност мозъкът да нараства по 
обем и да се тренира за разрешаване на сложни казуси, свързани с прехраната 
и оцеляването667. 
 Тези и други социални практики, въведени от човека повишават 
ефективността и пълноценното използване на мозъка, пораждат и стимулират 
интелекта и извикват постепенно, с бавния ход на годините, вековете, 



хилядолетията и стохилядолетията на дневен ред още конкурентни предимства 
на човека — сложни сечива и въоръжения, език, писменост, абстрактно 
мислене. В това също се крие отговорът на въпроса защо именно човекът е 
спечелил социалното съревнование с другите видове животни: защото го е 
пренесъл на друго поле — от полето на биологическите инстинкти в полето на 
социалните практики. 
 Както става ясно, ценностите играят изключително важна роля за 
ефективното функциониране на една система. Те са спойката, те са 
слепващото вещество. Тяхната същност е синергетична, умножаема. А докато 
йерархиите разчитат на принудата по вертикала, мрежите разчитат именно на 
това — на сътрудничеството по хоризонтала и това сътрудничество може да 
бъде ефективно, ако е синергетично, а това означава — ако се базира на 
ценности. Ценностите са част от благата (вж. малко по-долу характеризирането 
на благата), които определят характера на една система, осмислят нейното 
съществуване и определят целите и приоритетите на нейното развитие.  
 Благата биват основно два типа (вида): блага първи тип — такива, с 
които системата разполага, т.е. те са вградени в нея; и блага втори тип — 
такива, които системата произвежда (и възпроизвежда). Разбира се, това 
разделение на благата на два типа не е статично и веднъж завинаги. 
Системата може да произведе едно благо, т.е. благо втори тип и постепенно 
да го вгради в себе си, в своята същност и то да се превърне в чест от нея и 
значи да стане благо първи тип — например сигурността е благо втори тип, 
но системата може да я издигне на такъв пиедестал, че да я определи като 
същностна ценност и да я вгради в ценностната си система, т.е. да я превърне 
в благо първи тип. Аналогично, едно благо първи тип може да се превърне до 
такава степен ключово за функционирането на системата, че тя да започне да 
го произвежда (и по този начин да стане благо втори тип) — например 
солидарността е ценност, но системата може да я издигне на такъв 
пиедестал, че да я определи като благо и да започне да я произвежда в нови и 
нови количества, т.е. да я превърне в благо втори тип. При всички случаи 
обаче благата първи тип са по-статични, установени, трайни и служещи в 
някаква, и то много съществена, степен като суровина за производствения 
процес на системата — процес за производство в това число и на блага, но 
също така на цели, правила, смисли и способности. От своя страна благата 
втори тип са по-динамични, развиващи се, обогатяващи се и явяващи се в 
някаква, и то много съществена степен, като продукт от производствения 
процес на системата. 
 Казах, че ценностите са част от благата. Сега ще уточня, че ценностите 
са благата първи тип — тези, с които системата разполага, които са вградени 
в нея. Вече поясних чрез примера със солидарността, че ценността може да 
се окаже от такова значение за системата, че системата да започне да я 
произвежда и тогава тя става благо втори тип. 
 Ценностите са блага, но с тях не се изчерпват всички блага. Именно 
затова току-що казах, че благата са такива, с които системата разполага, т.е. те 
са вградени в нея; и такива, които системата произвежда (и възпроизвежда). 
Също така по-горе поясних чрез примера със сигурността, че благото втори 
тип може да се окаже с такава значимост за системата, че системата да го 
вгради в ценностната си система. 
 Всъщност, понеже използването на понятията блага първи тип и блага 
втори тип донякъде затруднява четенето, възприятието, мисленето и 



осмислянето, обикновено благата първи тип биват наричани Ценности 
(каквито те са), а благата втори тип биват наричани просто Блага. И 
Ценностите, и Благата са синергетични присъщности, понятия, величини. 
Връщайки се към дадените примери, ще посоча солидарността като ценност, 
а сигурността като благо.  
 И така, доколкото главната цел на съществуването и функционирането 
на всяка система (индивид, група хора, общност, общество, държава…) е 
сигурността, то тя, сигурността като благо естествено не може да бъде 
друго благо, освен синергетично. Затова нека й отделим известно внимание 
именно в този неин синергетичен смисъл, в смисъла й на благо. Отново да 
уточним, че това е необходимо не само доколкото тази монография е все пак 
монография, посветена на сигурността, а и защото мрежите са новите и по-
скоро бъдещите системи за сигурност, те са системи, базирани на синергията, 
те са синергетични (синергийни) системи. 
 Както бе показано и доказано в предходната ми книга668, сигурността е 
критерият, измерителят, индикаторът за успешното или неуспешното участие 
на различните àктори (актьори, агенти) в международните отношения. Тя е 
основният мотив, смисълът на действията (и бездействията) на тези àктори на 
международната сцена. Сигурността е главната стока, която се търгува на 
пазара на международните отношения. Именно затова американският учен 
Джон ХерцCMXLVII разглежда тези отношения като „security game” — игра на [за] 
сигурност669. 
 Сигурността е смисълът и стремежът в избора на поведение на една 
система и е главният движещ мотив, който придава целенасоченост и 
рационалност в съществуването, оцеляването и просперирането на системата 
и в реализирането на заложените в тази система мисия и цели. 
 Логическата линия на разсъждения е следната:  
 Различност ↔ Различни Интереси → Конфликт → Сила → Сигурност 
 Интересът е осъзната потребност, намираща се високо в скàлата на 
приоритетите.  
 Конфликтът е сблъсъкът (срещата, взаимодействието) на различните 
интереси на системите.  
 Силата са всичките ресурси, с които системата отстоява своите интереси 
в конфликта. 
 Сигурността е мярата за това как системата чрез своята сила е 
защитила интересите си в конфликта.  
 И така: Системите имат различни интереси и затова са различни и 
именно защото са различни, системите имат различни интереси. → Сблъсъкът 
(срещата, взаимодействието) на различните интереси на системите е конфликт. 
→ В конфликта всяка система използва всичките си ресурси, за да отстои 
своите интереси и тези „всички ресурси“ — това е силата на системата. → 
Сигурността е мярата за това доколко успешно за системата е приключил 
конфликтът, т.е. дали тя ефективно е приложила силата си и как е защитила 
своите интереси в конфликта. 
 Ако след приключването на конфликта сигурността на системата е 
нараснала или най-малкото не е намаляла, то той е завършил позитивно за 
системата, нейните интереси са били защитени ако не оптимално, то поне 
удовлетворително и прилагането на нейната сила се е оправдало. Ако обаче 
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сигурността на системата е намаляла, значи конфликтът е завършил негативно 
за системата, нейните интереси не са защитени както трябва, а прилагането на 
силата й не се е оправдало. 
 Ето защо с каквито и принципи да се обосновава една външна политика, 
в края на краищата тя се оценява по това, дали в резултат от нея сигурността 
на държавата, обществото и хората нараства или поне не намалява. В 
противен случай нещо основно е сбъркано в самата стратегията. Една държава 
участва на пазара на международните отношения, не за да я потупат по рамото 
или по-надолу, а за да си „купи” сигурност. Това твърди и Георги 
СтефановCMXLVIII: „Сигурността е най-общ показател за ефективността на 
външната политика”670. А съгласно член 24, алинея 2 от Конституцията на 
Република България националната сигурност е основна цел на външната 
политика на страната671. Джон Стюарт МилCMXLIX определя сигурността като 
интерес от висш порядък, задължаващ към защита на това, което е необходимо 
за благосъстоянието на гражданите на държавата672. За Васил Проданов: 
„Националната сигурност е основно морално и политическо право на всяка 
държава, висше благо и цел, една от най-важните категории при вземането на 
политически решения”673.  
 Да, сигурността си остава главната стока, която се търгува на Пазара на 
международните отношения, но, образно казано, появяват се нови платежни 
инструменти, с които работи този Пазар, шоково се променят понятия като 
фючърсиCML и опции, активиCMLI и ликвидностCMLII, лихваCMLIII и рента, когато 
става дума за разплащанията, спестяванията и цената на акциите на този 
бързо развиващ се глобален Пазар на сигурността. Днес вече и най-богатите, с 
най-тлъсти сметки и дълги позиции от натрупана сигурност, общества и хора не 
могат да се надяват, че се обезпечени с нея завинаги. На този Пазар, на тия 
борси някой с жълти стотинки “сигурност” може да предизвика срив на акциите 
и да хвърли целия Пазар в анархия и хаос. Защото в света на глобалния 
тероризъм, упражняван от държави и терористични мрежи, сигурността е 
прекомерно раздут мехур, който може да бъде спукан с най-ръждясалата малка 
игла от най-безобидното на пръв поглед хлапе. 
 Сигурността, както вече подчертах, е синергетично (синергийно благо). 
Нещо повече, тя е благо от трети род674. 
 В нашия човешки свят дали по случайно стечение на обстоятелствата, 
дали по замисъл на някаква извънземна цивилизация или по волята на някое 
висше същество, благата (същностите, ценностите) биват три рода (вида).  
 Най-напред нека да изясня какво тук ще разбираме под „блага”. 
 За Благото великият Аристотел, следвайки гениалния си учител Платон, 
казва: „Благо е това, към което се стреми всичко” (Bonum est, quod omnia 
optant), т.е. той разбира благото като цел на движението на стремежа675. А 
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Аниций БоецийCMLIV пише: „За благото правилно се мисли като за същина, 
сърцевина и причина на всичко желано. Изглежда в най-голяма степен се 
желае  причината на онова, към което човек се стреми [...]. Трябва да признаем, 
че целта на всички неща е благото”676. 
 Както обаче пояснява Алберт ЦимерманCMLV, според Свети Тома 
АквинскиCMLVI Благото не трябва да се разглежда само като цел, каквото 
смислово съдържание то несъмнено притежава, но и като причина, „защото 
винаги когато се опитваме да схванем някое движение, ние питаме за неговата 
цел [...]. [В]ръзката между благо и стремеж трябва да бъде ясно премислена: 
нещо е благо, не защото е обект на стремеж, а е обект на стремеж, защото е 
благо”677. Цимерман привежда и мисълта на един от най-значимите философи 
на всички времена Имануел Кант, че благото „има отношение към способността 
за желание”, т.е. за Кант, аналогично на схващането на Св. Тома, „нещо е 
благо, доколкото е обект на способността за стремеж”678.  
 С други думи, разбирането, на което са подчинени разсъжденията в 
моето изследване е, че благата са едновременно дълбоката причина за 
пораждането на стремежи у човека и обществото, както и 
съкровените цели на тези стремежи. 
 Блага (същности, ценности) от първи род са делимите блага. 
 Тези блага при споделяне намаляват. Материалните обекти са блага от 
този тип — ако отрежа някому от хляба си, за мен ще остане по-малко. Ако 
отрежа някому от хляба си, за мен ще остане по-малко. Ако имам две ризи и 
дам една на този, който няма, за мен ще остане една ризаCMLVII. Такова благо са 
също така парите. Именно поради това, че преобладаващото число блага в 
нашия свят са делими, е толкова трудно и красиво да се живее в него — 
защото при всяко споделяне на такова благо то у нас намалява. Ако искаш да 
дадеш на другия, ти трябва да откъснеш част от това, което имаш, а значи и 
част от себе си.  

Бях отблизо свидетел в продължение на няколко години на кампанията 
на президента „Българска коледа” и знам, че всъщност истински безвъзмездно 
даряват пари обикновените хора, които откъсват от залъка си, докато 
българските богаташи и олигарси правят това като правило с корист, за да 
засилят своите позиции сред властимащите и да потърсят после благодарност 
от тяхна страна. Друг е въпросът дали президентът, когото напразно се опитвах 
да съветвам така, че националната сигурност да му бъде водещ приоритет, не 
стана фактически съучастник на пропиляването на десетки и дори стотици пъти 
повече пари от събраните с помощта на тази инициатива чрез своята пасивност 
по отношение на сделките по превъоръжаване на Българската армия — един 
болезнен за националната ни сигурност проблем, за обсъждането на който 
президентът нито веднъж през 10-те години на двата си мандата не свика 
заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. 
 Благата от първи род са изчерпаеми, унищожими. При тях човек не може 
да раздава или потребява безкрай и безнаказано. 
 Блага (същности, ценности) от втори род са неделимите блага. 
 Тези блага при споделяне не се променят. Такива блага са 
нематериалните, които се разпространяват по (чрез) материални носители. Към 
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този род могат да се причислят благата от когнитивния цикъл, т.е. тези 
свързани със знанието. Споделени, те си остават същите (не се променят). 
 Когато човек споделя информацията с някой друг,  то информацията, 
която той притежава си остава същата. Това е изключително важно за 
еволюцията на човечеството. Колкото и факти, информация, знание да разкаже 
един университетски преподавател на своите студенти, той пак ще знае 
толкова, колкото е знаел преди лекцията. Може да им „отреже” удивително 
големи порции от собственото си познание, от това то у него няма да пострада. 
Нашият свят е така конструиран, че да е възможна комуникацията. Нека си 
представим само за миг, че ако споделиш с някого своето знание, ти започваш 
да знаеш по-малко. Какви войни тогава щяха да се водят, колко по-труден би се 
оказал обменът на информация, опит, мъдрост, технологии, открития между 
народите!  
 Германският социолог Никлас Луман въобще смята, че социалните 
системи като цяло се състоят не от хора, а от комуникации, „от придаващи 
смисъл комуникации — единствено от комуникации и от всички комуникации." 
Според него комуникацията е синтез на информация, изказване и разбиране и 
чрез нея информацията се предава в разбираема форма, а „системите се 
справят с несигурността, изграждайки от собствените си комуникации 
структури, които карат несигурността да изглежда сигурна или поне малко по-
сигурна”679.  
 Ако информацията беше благо от първи, а не от втори род, то 
комуникацията между човешките същества би била само повърхностна, 
съдържаща обмен на ненужни факти или неща, които споделящият би желал 
да забрави. 
 Блага (същности, ценности) от трети род са умножаемите блага.  
 Тези блага при споделяне се умножават — образно казано, за да се 
подчертае, че те не се събират (при тях, пак образно казано, имаме не 3 + 3 = 6, 
а 3 х 3 = 9), т.е. те са синергетични блага. Такива блага са нематериалните, 
които се разпространяват по (чрез) нематериални носители. 
 Благо от трети род е и сигурността. Ако споделиш сигурността си с 
някой друг, то тя се увеличава. Като малки момиченца всяка от дъщерите ми 
слизаше самичка в мазето със страх и несигурност. Заедно обаче, те изобщо не 
се страхуваха и бяха абсолютно сигурни в себе си, макар че ако там имаше 
таласъмCMLVIII, караконджулCMLIX или върколакCMLX, който да “изяде” едната, той 
нямаше да има изобщо никакви проблеми да „изяде” и двете заедно. 

✓ При благата от първи род от един гладен плюс още един гладен, 
могат да се получат двама гладни. 

 
CMLVIII Таласъм — в народните поверия и страхове е зъл и невидим дух, който обитава мостове, чешми, и сгради (най-
често изоставени). Според някои поверия, таласъмът може да приема облика на куче или котка. Той възниква, когато 
човек или имане бъдат зазидани при строежа. Съобразно остарелите традиционни представи за пола, таласъмът, 
който произлиза от зазидана жена често пее, плаче, или преде, докато таласъмът, който произлиза от зазидан мъж 
често свири на кавал или на гайда. В някои области на страната таласъмите се възприемат като духове на неживи. 
CMLIX Караконджул (още караконджо) — в народните поверия и страхове е създание, което плашело и вредяло на 
хората. Караконджулът наподобявал космат човек с голяма глава, рога, опашка, едно око и един крак. Караконджулът 
живеел в пещери, реки, запустели воденици. Според някои поверия той можел да се засели в тъмните или 
труднодостъпните места на фермата, подобно на таласъм (например на тавана или в плевнята). Той примамвал 
пътници и ги възсядал, хвърлял жертвите си от високи скали и дървета в дълбоки вирове, или ги разкъсвал между 
воденичните колела. Съществото злосторничело само нощем (до първи петли), след което изчезвало внезапно. 
CMLX Върколакът — в народните поверия и страхове е създание на злото, което е обладано от зли демони и духове. 
Върколакът е човек,който при пълнолуние се превръща в човек вълк наречен „върколак“. Той живее сред хора или в 
много гъсти иглолистни гори, ако те захапе върколак ставаш такъв като него. 



✓ При благата от втори род от един слабо информиран плюс още 
един слабо информиран, могат да се получат двама малко по-добре, 
но все още недостатъчно информирани. 

✓ При благата от трети род от един в състояние на несигурност плюс 
още един в състояние на несигурност, могат да се получат двама в 
състояние на сигурност. 

 Умножаемите блага, както казах, са синергетични блага — при тях 
ефектът от споделянето е много повече от техния механичен сбор. С други 
думи, може да се говори за умножаемост, синергетичност на сигурността. 
 Ето защо е ясно колко голяма е ролята на синергетимните блага, тези, 
които на практика слепват елементите на системата в един организъм. Те са и 
тези, чиито ефекти като биотокове протичат през свръзките на мрежата — от 
възел към възел. Даже когато те разменят нещо помежду си — вещество, 
стойност, намерение, идея, макар външно за системата нищо да не се променя, 
вътре в нея се произвежда допълнителна стойност. Прост пример е 
вътрешногруповото разпределение на ресурси — нека вземем двама души 
вътре в групата — първо единият дава на други 10 лева за да посрещне 
някаква необходимост; после вторият връща на първия 10 лева. Сумарният 
ефект вътре в групата като че ли е нулев — парите не са се променили като  
общо количество, но всъщност не е така, тъй като има позитивен макроефект 
от вътрешните микровзаимодействия. Това е една от формите на реципрочния 
алтруизъм. Реципрочният алтруизъм не променя общата сума на обменените 
стойности, но създава силни макроефекти, които се трансформират в 
значителен макроефект на сцепление, солидарност, кохезия и създаване на 
огромни допълнителни възможности за оцеляване и развитие на групата.  
 
 В заключение на тази глава ще подчертая, че мрежите днес предлагат 
изключителни възможности на човек да се включва в различни кръгове, групи и 
общности, някои от които реални, повечето — виртуални. Индивидът е 
изправен пред едно смайващо и смазващо свръхпредлагане на контакти, 
общувания, присъствия, принадлежности, връзки, свързаности, обвързаности. 
Но като всяко живо същество, като всяка жива система, изобщо като всяко 
организирано цяло, човекът също не е в състояние да обработва всичката тази 
огромна информация (най-малкото — да запомни всички, с които е в една или 
друга мрежа). Индивидът не може да бъде истински и ефективно свързан с 
толкова много хора и в толкова различни групи — това е над неговите 
способности и неговите потребности. Независимо че новите технологии и 
характерът на новите мрежи създава някои улеснения в обработването и 
запаметяването (помненето) на информацията — не е нужно да помниш 
имената на всички приятели в социалната мрежа Facebook, например — 
Facebook сам помни вместо теб. И все пак това свръхпредлагане е наистина 
„свръх“ — то е над човешкия информационен и емоционален капацитет. 
Участвайки в мрежи, човекът има много повече възможности за общуване и 
сприятеляване, но не се е променил особено физически, психически, 
емоционално и интелектуално, той си е същият. С мрежи или без мрежи, той 
може да поддържа относително пълноценно определен брой контакти. При 
това човекът е така устроен, че подрежда поне мислено контактите, които 
поддържа, по важност. За него е важно да има определен кръг хора, с които е 
много близък (най-добри приятели) и също така кръг хора, с които е донякъде 
близък (приятели). Той държи на тези приятелства и разчита на взаимност. В 



мрежа или не, за него приятелството все още носи определен смисъл, който 
също не се е променил през последните десетилетия. Затова много от 
„приятелствата“ в мрежите все още за човека само формално са приятелства 
— характеризират се с много по-малка привързаност и с много по-голяма 
условност (дори отдалеченост) от самото понятие приятелство. Така че не е 
странно колко по-лесно човек се сприятелява и разприятелява във Facebook. 
Достатъчно е няколко пъти със свои постингиCMLXI и статуси CMLXIIнякой да те 
подразни, и ти вече си готов да го разприятелиш. Ето защо макар и да се 
нарича приятелство, връзката в социалната мрежа е като правило далеч от 
съдържанието на тази дума. Това също е резултат от ограничения 
информационен и емоционален капацитет на човека. Действително — едва ли 
е реално да се очаква, че с всички мои 4 000 приятели във Facebook аз 
наистина съм приятел. И още нещо — социалните мрежи се подчиняват на 
малко по-различен механизъм на функциониране от нормалните човешки 
контакти с приятели и познати. При тях по-слабата емоционална обвързаност 
се компенсира по някакъв в друг начин — най-често това е някакъв формален 
критерий — например честота на общуването. В живота можеш с месеци да не 
се чуваш с някого, но да го чувстваш най-близък приятел, за теб да е важно 
просто, че знаеш, че го има. Докато във Facebook например, е достатъчно с 
някого да лайквате (харесвате) по-често статусите си, да обменяте не особено 
съществени писма (по-скоро — съобщения) и той се „качва“ високо в твоята 
листа на приятелите, ти все по-често виждаш неговите статуси и все по-често 
имаш възможност да се произнесеш по тях.  
 Малко е поетично, но както се изразява моя студентка: в нормалните 
човешки отношения силата на обвързаността се определя от съвместните 
удари на сърцата, а в социалните мрежи тя се мери по съвместните кликвания 
с мишките. 
 И понеже човек не може да поддържа тясна обвързаност с всички онези, 
които мрежовите структури му свръхпредлагат за контакт, той волно или 
неволно се ограничава в това общуване, затваря се в тесен кръг хора, с които 
общува пълноценно — не бих казал, че този кръг е по-тесен отколкото във 
времената, преди бурното развитие и разпространение на мрежовостта, но не 
ми се струва, че този кръг е много по-широк. С други думи, човек непрекъснато 
прави избор, а по-скоро — подбор на тези, с които се обвързва (свързва) в 
мрежите и постоянно се клъстеризира, затваря се в клъстери. Както ще видим 
по-нататък, клъстеризирането е от една страна свойство, характерно за 
мрежовите структури (вътрешно присъщо), но от друга страна то е реакция на 
тяхната структура и динамика (външно привнесено). 
 Повече над тези проблеми ще разсъждавам в следващата глава, когато 
ще говоря за динамиката на мрежите, сега само ще посоча, че в теорията на 
мрежовите структури е въведен терминът „assortative mating“CMLXIII, който би 
могъл да се преведе като „избирателно свързване“ — свързване, при което в 
социалните мрежи индивидът (в биологическите мрежи — съответното живо 

 
CMLXI Постинг (англ. posting— обявявам, известявам, разлепвам обяви) —  електронно съобщение,  в т.ч. в социална 
мрежа, достъпно за обществеността. 
CMLXII Статус (англ. status — състояние положение) — кратък текст, поместван в социалната мрежа, даващ информация 
или споделящ мнение, често изразяващ емоционалното състояние на автора. 
CMLXIII Assortative mating (англ. assort — сортирам, подреждам, групирам, разпределям и mate — съчетавам, свързвам, 
чифтосвам) – асортативно/насочено свързване/кръстосване, генетически определено по-често свързване между 
представители на един и същи биологически вид, които или са много сходни по даден признак (позитивно кръстосване) 
или са противоположни по отношение на него (негативно кръстосване). 
 



същество) подбира индивиди, които са му подобни (при позитивното 
избирателно свързване) или противоположни (при негативното избирателно 
свързване) по даден признак или признаци. 
 Установено е, че в технологичните и биологическите мрежи по-често се 
среща негативната (отрицателната) асортативност, а в социалните 
мрежи — позитивната (положителната) асортативност, т.е. „подобното се 
свърза с подобно“. Това засилва клъстеризацията, но то е и естествено — 
хората се подбират по определени интереси, някои от тези кръгове могат да 
станат затворени общности (общества), особено ако има формални (критерии 
за членство) или неформални (богатство, известност, статут) ограничения за 
включване, както е в различни елитни кръгове. В теорията на мрежите има и 
такъв феномен — свързани най-силно помежду си са възлите, които имат най-
голям брой връзки към другите възли — хъб на хъбове, хъб от хъбове, hub of 
hubs. 
 

 
 

Илюстрация 5.10. Мрежа с асортативно свързване, в която най-
добре свързаните възли са свързани помежду си (hub of hubs) — 
мрежата илюстрира приятелските връзки (приятелствата) в едно 
училище в САЩ 680. 

 
 

Тип мрежи Мрежа Размер на 
мрежата 

Асортативност r 

Социални мрежи Съавторство във физиката  52 909 0.363 

 Съавторство в биологията 1 520 251 0.127 

 Съавторство в математиката 253 339 0.120 

 Сътрудничество на киноактьори 449 913 0.208 

 Изпълнителни директори на компании 7 673 0.276 

    

Технологични мрежи Мрежа електростанции 4 941 -0.003 

 Интернет 10 697 -0.189 

 „Световната паяжина“ WWW 269 504 -0.067 

    

Биологични мрежи Взаимодействие на протеини 2 115 -0.156 

 Метаболична мрежа 765 -0.240 

 Невронна мрежа 307 -0.226 

 Морска хранителна мрежа 134 -0.263 

 Сладководна хранителна мрежа 92 -0.326 

 Мрежа на общност на делфини 62 -0.044 



    

Когнитивни мрежи Автор, произведение Брой  персонажи  

 Лев Толстой, „Ана Каренина“ 138 -0.350 

 Марк Твен, „Хъкълбери фин“ 74 -0.173 

 Чарлз Дикенс, „Дейвид Копърфийлд“ 87 -0.258 

 Омир, „Илиада“ 561 -0.118 

 Виктор Юго, „Клетниците“ 80 -0.165 

 Библия, Книги на Новия завет 80 -0.133 

 

Таблица 5.12. Асортативност на някои мрежи; r — коефициент на ПирсънCMLXIV 
(коефициент на асоративност), който определя корелациятаCMLXV между свързаностите 
на отделните възли на мрежата681. 

 

 При клъстерирането и асортативния подбор обаче възниква един много 
сериозен проблем. Чрез тях човек се затваря в тесен кръг себеподобни хора 
или поне хора със сходен социален статус, или сходни социални практики, или 
сходни социални вкусове и навици, сходна социални представи и знания. Той, 
образно казано, се вари в собствен сок. А тази негова малка и донякъде 
затворена общност от подобни социални субекти се нуждае от озониращо 
въздействие, например нова информация, нещо, което тя самата не може да си 
обезпечи. Ако например член на общността търси работа, то той знае за 
предлагащите се възможности точно толкова или приблизително толкова, 
колкото знаят и другите членове на общността. А някой сравнително по-
далечен познат, който участва в други общности, в други обвързаности, може 
да разполага с такава различна и вероятно полезна информация. Това е малка 
илюстрация на феномена, наречен от Марк Грановетър „Силата на слабите 
връзки“ („The Strength of Weak Ties“).  
 Разглеждайки общности от хора, Марк Грановетър определя силата на 
една връзка като „(вероятно линейна) комбинация от продължителността на 
времето, емоционалната интензивност, интимността (взаимното доверие) и 
взаимните услуги, които характеризират тази връзка“682. Ако връзките на А с В и 
и на А с С са силни, то понеже и В, и С са подобни на А и вероятно подобни 
помежду си, то е много голяма вероятността, че и тяхната връзка ще бъде 
силна. Аналогично може да се предположи, че ако връзките на А с В и на А с С 
са слаби, то понеже и В, и С са твърде малко подобни на А, вероятно е те да са 
твърде малко подобни и помежду си, така че и тяхната връзка ще бъде слаба. 
Едно възможно разграничение между силни и слаби връзки е това на (близки) 
приятели — силни връзки и (далечни) познати — слаби връзки. 
 Марк Грановетър въвежда понятието мост — това е връзка в мрежата, 
която осигурява единствената свързаност между два елемента. В огромното 
число случаи мостовете е това, което Малкълм Гладуел нарича „свързващи“ — 
в случая на социални общности, така той определя хората, които „притежават 
особената дарба да сближават света… [и имат] инстинктивната природна 
дарба да изграждат социални връзки… бидейки с единия крак в толкова 
различни светове, те успяват да ги свържат в едно, да ги обединят.“683. Тогава 
ако между А и В връзката е мост, то тя е единственият път, по който може да 

 
CMLXIV Карл Пирсън (Karl (Carl) Pearson, 1857—1936) — английски математик, статистик, биолог и философ. 
CMLXV Корелация (лат. correlatio — съотношение, взаимна връзка), корелационна зависимост — статистическа взаимна 
връзка между две или няколко случайни величини. В процеса на определянето и се въвежда линеен коефициент на 
корелация или коефициент на корелация на Пирсън като математическа мярка на корелацията на две случайни 
величини. 



тече информация от всеки елемент, свързан с А към всеки елемент, свързан с 
В, а следователно и от всеки елемент, свързан индиректно (непряко) с А към 
всеки елемент, свързан индиректно (непряко) с В. Поради интензивната 
обвързаност в една група, изградена от силни връзки, нито една силна връзка 
не е мост. Но една слаба връзка може да бъде мост между А и В и заедно с 
това мост между една силно обвързана около А група и една силно обвързана 
около В група. В общия случай всеки мост е слаба връзка.  
  

 
 

Илюстрация 5.11. Силата на слабите връзки — връзката с непрекъсната черта (────) 
е силна, връзката с прекъсната черта ( ─ ─ ─)  е слаба, а връзката А—В е мост684.  

 

 Интуитивно е разбираемо, че за да се разпространи нещо на по-голяма 
социална дистанция (например слух, новина, ценна информация), т.е. да 
достигне до повече хора, то трябва да мине през слаби, а не през силни връзки 
(доколкото силните връзки се затварят в малки общности)685. Нещо от този род 
наблюдавах веднъж (всъщност не само веднъж) сред моите студенти — 
сплотена група (силни връзки), заедно се борят, заедно празнуват, заедно се 
юркат в търсене на по-добра работа. И затова горе-долу разполагат с една и 
съща информация. Но веднъж една студентка среща свой съученик, когото не е 
виждала отдавна и като се разговарят и става ясно какво учи тя, той й казва — 
защо не опиташ при нас, в нашия междуведомствен съвет колежка излезе по 
майчинство и има свободно място. Тази случайна среща (слаба връзка) 
преобърна живота на моята студентка! Тя намери и работа, и заплата, и най-
важното — желана професионална реализация. Слабата връзка с нейния 
съученик се оказа мост към друг кръг хора, обвързани професионално. За това 
пише и Марк Грановетър — че хората с предимно силни връзки и много малко 
слаби връзки „ще бъдат лишени от информация от отдалечените части на 
социалната система и ще с ограничат до местни новини и виждания на техните 
най-близки приятели. Това (само)лишаване не само ще ги изолира от 
последните идеи и моди, но ще ги постави в непривилегирована позиция в 
пазара на труда, където напредването може да зависи […] от това да узнаеш 
подходящите възможности за работа точно навреме“686. Много силната тясна 
социализация би се превърнала, също така, в много слаба широка 
социализация и дори в асоциализация. Да не говорим, че разбираемият 
стремеж на хората да затварят социалните си връзки сред най-близките 
приятели, би могъл в обществен план да раздроби (фрагментира) обществото, 
да породи в него изолирани общности — например от социално слаби или 
безработни, хора с увреждания, селяни (провинциалисти), необразовани и т.н. 
Ето защо слабите връзки, колкото и странно да звучи това, след като ги 
наричаме слаби, имат много голямо значение при социализацията на хората, 
при засилването на интеграцията и кохезията в обществото. Слабите връзки са 
тези, по които най-лесно циркулира информация, създава се обществено 
мнение, формират се нрави и нагласи, разпространяват се оценки за културни 
артефакти, налага се мода687. 



 
 



ШЕСТА ГЛАВА 
 

Мрежовото общество — 3: Динамика на мрежите 
 

   
 

Защото най-сетне какво е човек във Вселената? Нищо в 
сравнение с безкрайното, всичко в сравнение с нищото, 
средина между всичко и нищо. Съвсем неспособен да 
разбере тия две крайности, целта на явленията и техните 
първоначала са за него непреодолимо скрити в непроницаем 
мрак; за него са еднакво непостижими и небитието, от 
което е възникнал, и безкраят, който го поглъща. 

Блез ПаскалCMLXVI 
 
 
 Когато се говори за мрежовост, мрежовизация, мрежови структури, като 
правило се подразбира, че става дума за нещо, което „на пръв поглед“ прилича 
на мрежа или напомня за мрежа — удобна нагледна представа и … всъщност 
едва ли не нищо повече от това. Така или иначе езикът на обществените науки 
е метафоричен, образен, търсещ ефектните аналогии и затова не е странно, че 
прибягва до подобно сравнение, защото то върши работа, веднага насочва 
вниманието към някои същностни черти на постепенното „сплескване“ на 
йерархиите, на засилващото се хоризонтализиране на отношенията и 
взаимодействията. Вече има и при това все по-често срещащи се възражения, 
че започва, виждате ли, прекомерно увличане по мрежите, свръхексплоатация 
на тази прагматична илюстрация на съвременните процеси и структури. 
Светът, според тези възражения, не се е променил чак толкова много в 
организационно и функционално отношение, няма нищо, което да налага или 
поне няма чак такава остра необходимост от подобна радикална промяна на 
аналитичните инструменти. Така, продължават критиците на прекомерното, 
според тях, увлечение по мрежовите структури, се случва поредното 
самосбъдващо се предсказание: ние използваме мрежовите онагледявания 
като пояснителна схема, но постепенно схемата, която трябва да пояснява, да 
илюстрира, както се каза — да онагледява идеите ни, започва да влияе върху 
тези идеи, да ги моделира и формира, да ги деформира дори, да ги 
предпоставя и така да ги отдалечава от същността на анализираните обекти. 
Ние ставаме жертва на хиперболизирането и универсализирането на мрежата. 
Мрежата се превръща в същия симулакрум — копие без оригинал, кентавър, 
кентавърен образ, отразяващ микса от реалната хоризонтализираща се 
структура и нашето желание да улесним нейното изучаване. 
 Несъмнено, социолозите (употребявам без кавички това понятие за 
представителите на обществените науки, срв. Четвърта глава), които 
критикуват свръхувлечението, съществуващо според тях, с мрежовоста, имат 
известни основания. Особено силно ги смущава акцентът, придаван от 
математиците (употребявам също така без кавички това понятие за 
представителите на естествените науки) на сякаш самоцелното, откъснато от 

 
CMLXVI Тази мисъл е от произведението на Блез Паскал „Мисли“. „Мисли“ или „Мисли за религията и другите предмети“ 
(Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, Pensées) е незавършеният труд „Антология на християнската 
религия“ — сборник с идеите на великия френски учен и философ, записани през 1657—1658 г. и публикувани 1670 г. 
Срв. Паскал, Блез. Писма до един провинциал. Мисли, С.: Захарий Стоянов, Св. Климент Охридски, 2005, с. 353 
(превод Анна и Лилия Сталеви). 
 



социалната реалност, изучаване на мрежовата структура, в смисъла на 
структурата на мрежата. Тук се крие известното противоречие между 
социолозите и математиците.  
 Социолозите говорят за (т.е. изучават повече) мрежовата структура 
(мрежовите структури), като изследват структурата (заедно с нейната 
организация и въвлечените в нея агенти), т.е. те слагат волно или неволно 
акцента върху структурата, като множественото число в „мрежови 
структури“ отнасят именно към структурата, а не към мрежата — мрежата е 
етикетът, названието, символът, с други думи това, което улеснява не толкова 
анализа, колкото комуникирането на анализа със и към другите изследователи. 
Обектът за изучаване е структурата, която ние за улеснение наподобяваме 
на мрежа. 
 Математиците говорят за (т.е. изучават повече) мрежовата структура 
(мрежовите структури), като изследват мрежата (заедно с възлите, връзките и 
законите на нейното изграждане и разпространение), т.е. те слагат волно или 
неволно акцента върху мрежата, като множественото число в „мрежови 
структури“ отнасят именно към мрежата, а не към структурата — тук вече 
структурата е етикетът, названието, символът, с други думи това, което 
улеснява не толкова анализа, колкото комуникирането на анализа със и към 
другите изследователи. Обектът на изучаване е мрежата, която някак е 
разгърната и това разгръщане ние по традиция характеризираме като 
структура. 
 Този „вечна“ понятийно-инструментална конкуренция между социолозите 
и математиците не е антагонистична, а е свързана с характерния и за учените, 
както за всички хора и нещо повече, както вече се убедихме — за всички живи 
същества (а в България често се налага да напомняме на политиците, че 
учените са също живи същества и даже, колкото и да не им се вярва на 
политиците — хора, а не някакви феодални старциCMLXVII) — териториален 
императив. Припомням, че териториалният императив е наличието на 
територия, която отделният индивид (живо същество) и още повече общността 
от индивиди пази ревниво от други себеподобни отделни индивиди (живи 
същества) и от други себеподобни общности, като този стремеж за опазване на 
територията обуславя цялото поведение на индивида и общността. 
 Има обаче едно теоретично и приложно поле, в което понятийно-
инструменталното съперничество (конкуренция) между социолозите и 
математиците се превръща в своето отрицание, т.е. в аналитично-
познавателно сътрудничество (взаимодействие) и те се оказват научни 
„индивиди“ не само от един и същи вид и род, но и от една и съща научна 
„порода“ — общност и отбор. Това общо теоретично и приложно поле е 
изучаването на динамиката на мрежите. Тук вече „мрежа“ и „структура“ са в 
диалектическо единство и са слепени, взаимнопроникнати от неизтощимата 
енергия на положителната обратната връзка. Тук вече всяка проява на ревност 
от страна на социолози или математици е само белег за тесногръдие и 
късогледство.  
 Що се отнася до структурата, то динамиката на мрежите, мрежовата 
динамика несъмнено отразява спецификите на общността и при различните 
общности тя си има свои характерни особености. Но в същото време, 
независимо от тези специфики на отделната общност, мрежата, понеже не е 

 
CMLXVII „Феодални старци“ — учените от Българската академия за науките бяха наречени с презрение така от един 
злодеен (според мен) наш министър, при това финансов. 



само етикет, а е наистина мрежа, има общи закономерности на своето развитие 
и разпространение. И в този структурно-мрежов синтез на отделните 
специфики на всяка социална структура с общите закономерности на всяка 
мрежа, се вгражда неизбежната необходимост от аналитично-познавателен 
синтез на научните усилия на социолозите и математиците. Социолозите не 
могат да се доберат до истината за социалната динамика на общностите и 
обществата, ако не интегрират в своите изследвания проникновенията на 
математиците за мрежовата динамика. И обратно — дори най-
зашеметяващите проникновения на математиците за мрежовата динамика 
могат да си останат само свръхабстрактни упражнения по логическо мислене и 
пространствено виждане в теорията на графите, ако не бъдат оплодени от 
свързването им със социума, със социалното и социеталното, с общностите и 
обществата. Да не говорим, че докато не се осъществи този аналитично-
познавателен синтез, социолозите ще си копаят своята социологическа 
градинка (т.е. в полето на обществените науки), а математиците — своята 
математическа градинка (т.е. в полето на естествените науки) и не само няма 
да може да бъдат осмислени съвременните социални процеси, но ще останат 
встрани и възможностите за толкова интересни и важни модели и явления в 
други сфери, в които мрежата също е патернът на живота — 
информационни, технологични,  биологични, когнитивни — все научно-
приложни полета със силно разпространение на мрежовостта и мрежовата 
динамика. 
 Затова нататък в тази глава ще се спра на общите закономерности на 
динамиката на различните видове мрежи, мрежови структури, мрежовости и 
мрежовизации. 
 

а)      б)  

 
 Илюстрация 6.1. Социална мрежа: а) Диаграма688; б) Схематично представяне689. 

 
 Един от най-развитите социални подходи за изучаване на мрежите е 
т.нар. Анализ на социалните мрежи (Social Network Analysis, SNA). Смята се, 
че в основата му е разработката на професора от Харвардския 
университетCMLXVIII Стенли МилграмCMLXIX от 1967 г., в която той лансира тезата, 
че всеки човек в света може да достигне до всеки друг човек посредством 
верига от 5 или 6 познати690. Така се ражда знаменитият термин „Шест степени 

 
CMLXVIII Харвардски университет, Университет „Харвард“ или накратко Харвард (Harvard University) — знаменит 
университет, намиращ се в гр. Кеймбридж, който е „залепен“  за гр. Бостън, столицата на щата Масачузетс, САЩ, като 
ги дели  реката Чарлз (Charles River).  Основан е на 8 септември 1636 г. като Кеймбриджски колеж, което го прави най-
старото висше учебно заведение в САЩ (макар до началото на XIX в. да е средно училище). В Харвардския 
университет през април 2006 г. участвах в международна научна конференция „Сигурност в Черноморския регион“, на 
която се запознах с редица водещи американски учени и експерти в сигурността, включително с Джоузеф Най. Когато 
ми подари най-новата си (тогава) книга и аз му казах, че съм прочел с голям интерес всички предишни негови книги, той 
се пошегува: „Действително ли? Кога успяхте!? Та аз още не съм ги прочел!“.  
CMLXIX Стенли Милграм (Stanley Milgram, 1933—1984) — американски социолог и социален психолог. 



на разделение” (Six Degrees of Separation) — да си спомним (вж. Четвърта 
глава) играта „Шест степени на Кевин Бейкън“ („Шест стъпки до Кевин Бейкън“, 
„Six Degrees of Kevin Bacon“), свързана с този термин, впрочем, по-скоро не 
термин, а истински социален феномен. Което означава, че независимо от 
седемте милиарда жители на нашата планета, ние живеем в “малък свят”. 
 Зад знаменитата теза (а всъщност пред и преди нея) стои не по-малко 
знаменитият експеримент, проведен от Стенли Милграм. Ето главното от този 
експеримент, в който му помага неговият студент Джефри Трейвърс (Jeffrey 
Travers). Целевата личност е борсов брокер от гр. Шейрън, щата Масачузетс, 
работещ в столицата на този щат гр. Бостън. В експеримента са привлечени 
296 души — 196 от гр. Омаха, щата Небраска и 100 от Бостън с молба да се 
опитат чрез кореспонденция да стигнат до този борсов брокер (целевата 
личност). В писмата се съдържа описание на експеримента, снимка, име, 
адрес и информация за брокера, както и инструкции, съгласно които всеки от 
участниците трябва да прати писмо до някого — роднина, приятел, познат, но 
само когото познава лично и за когото смята, че той може с най-голяма 
вероятност да го доближи до целевата личност. Съответният избран 
адресатCMLXX трябва да повтори процедурата и да препрати писмото на още 
някого и така, докато писмото достигне целта си. Всеки участник в 
експеримента е поставен в непрекъснато поддържан списък на хората по 
веригата (както за да може следващият човек по дадената верига да знае от 
кого е дошло писмото, така и за да се отделят писмата, които по някаква 
причина не са стигнали до адресата). Също така, всеки, включен на определен 
етап в кореспонденцията, трябва да прати обратно картичка до провеждащите 
експеримента, за да се проследи как върви процеса при придвижването му до 
целевата личност691,692,693,694,695,696. 
 

а)  б)  в)  
 

Илюстрация 6.2. Експериментът на Стенли Милграм и на връзките, определящи шестте 
степени на разделение. На фиг. б) по хоризонталната ос е броят на стъпките 
(междинните посредници), а по вертикалната ос — броят на достигналите целевата 
личност писма697,698,699. 

 
 От общо 296 избрани участници, в експеримента се включват 217. Накрая 
до целевата личност пристигат 64 писма — 42, пратени от щата Небраска и 22 
— от Бостън. Останалите 153 вериги от писма се прекъсват някъде по пътя. 
Средният брой на междинните стъпки (посредници) за писмата от Небраска е 
5.5, за писмата от Бостън (все пак целевата личност е от същия щат и работи 
именно в Бостън) той е 4.4, а общият среден брой междинни стъпки е 5.2. Това 
би означавало закръглено 5 (вж. малко по-долу написаното за Фридеш 
Каринти!), но закръгляването е направено към числото, включващо тази 

 
CMLXX Адресат (нем. Adressat по лат. adressatus) — лице, за което е предназначено писмо, телеграма, колет или друга 
пратка, подател. 



усреднена дължина (5.2) на пътя от първия адресантCMLXXI до крайния адресат 
(целевата личност), т.е. 6, наистина доста малко число, което ще влезе в 
историята с прословутите Шест степени на разделение (Six Degrees of 
Separation). 
 По-късно експериментът е повторен с адресати от различни расови 
подгрупи, за да се покаже и докаже, че светът е малък не само вътре в едни и 
същи социоикономически категории (прослойки), но и между тях, т.е. нашият 
свят наистина е малък — така например, средната дължина на пътя до целеви 
личности, които са от бялата раса се е оказала 5.5, а за такива, които са негри 
— 5.9.700,701 Оттук се приема, че степените на разделение в нашия свят са 6. 
Пресметнато е, че за WWW паяжината те са 19, за Интернет — 10.702 
 Самият Милграм никога не е използвал словосъчетанието „Шест 
степени на разделение“. То идва от едноименната пиеса на Джон ГуайърCMLXXII, 
написана, играна и пожънала успех на Бродуей през 1990 г., а през 1993 г. по 
нея е създаден филм със същото название с режисьор Фред ШепизиCMLXXIII. В 
този филм героинята Оуиса (Луиза) Кетридж, в изпълнение на Стокард 
ЧенингCMLXXIV казва на своята дъщеря: „Прочетох някъде, че всеки на тази 
планета е разделен само от шест други човека. Шест степени на 
разделение между нас и всеки друг на планетата. Президентът на САЩ, 
гондолиерътCMLXXV във Венеция, попълване на имената… Намирам за 
успокояващо това, че сме толкова близки, но същевременно, тази близост е 
и като китайско изтезание с водаCMLXXVI, защото трябва да намериш 
правилните шест човека, за да направиш връзката. Не касае само големите 
имена, а всички. Туземеца в джунглата Тиера дел ФуегоCMLXXVII, ескимоса… Аз 
съм свързана, ти също, с всеки на тази планета чрез нишка от шест човека. 
Трудно е за осмисляне… Как всеки е една нова врата отворена към други 
светове. Шест степени на разделение между нас и всеки друг на тази 
планета. Но … да намериш правилните шест души“703. Ето затова нашият 
свят е малък — всеки е на една ръка разстояние, а по-скоро — на 6 ръкувания 
разстояние, т.е. на 6 стъпки по мрежовата тъкан, обвързала човечеството в 
един и единен организъм… 
 Във феномена „Шест степени на разделение“, както и въобще в 
изучаването на мрежовите структури има очевидна и странна унгарска следа. 
Ключови имена в теорията на мрежите са унгарският писател Фридеш 
КаринтиCMLXXVIII, унгарските математици (споменати тук вече) Пал Ердьош и 
Алфред Рени, както и физикът от унгарски произход Алберт-Ласло 
БарабашиCMLXXIX (заедно с неговите сътрудници и съавтори — Река 

 
CMLXXI Адресант (нем. Adressant по фр. adresse — адрес) — лице, което изпраща писмо, телеграма, колет или друга 
пратка, подател.  
CMLXXII Джон Гуайър (John Guare, 1938) — американски актьор, сценарист и продуцент. 
CMLXXIII Фред Шепизи (Fred Schepisi, 1939) — австралийски кинорежисьор и киносценарист. 
CMLXXIV Стокард Ченинг (Stockard Channing, 1944) — американска актриса. 
CMLXXV Гондолиерът управлява гондола (ит. gondola) — венецианска плоскодънна лодка с издигнати нос и кърма за 
максимално намаляване на контакта с водната повърхност и обикновено с малка кабинка по средата, с едно весло 
откъм кърмата. Конструкцията и размерите ѝ са определени със закон още от XVIII век.. 
CMLXXVI Китайско водно мъчение (китайска капка) — метод за мъчение, който се състои в бавното капене на вода върху 
челото на жертвата, което я докарва до лудост. 
CMLXXVII Огнена Земя или Тиера дел Фуего (исп. Tierra del Fuego) — територия, която включва чилийската Провинция 
Тиера дел Фуего (исп. Provincia de Tierra del Fuego (Chile)), влизаща в областта Магалянес и Чилийска Антарктика 
(исп. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena); както и част от граничещата с тази чилийска провинция 
аржентинска провинция Огнена Земя, Антарктида и островите в Южна Атлантика (исп. Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur).  
CMLXXVIII Фридеш Каринти (Frigyes Karinthy, 1887—1938) — унгарски писател, поет, журналист. 
CMLXXIX Алберт-Ласло Барабаши (Albert-László Barabási, 1967) — американски физик от унгарски произход, роден в 
Трансилвания, Румъния. 



АлбертCMLXXX и Ерзебет Раваш РейгънCMLXXXI). Ще говоря и то доста за Алберт-
Ласло Барабаши, но малко по-късно. Впрочем, Стенли Милграм също има 
унгарска кръв в жилите си, доколкото баща му е унгарец (майка му е румънка)! 
 Произходът на израза „Шест степени на разделение“ води следите си 
към далечната 1929 г. Тогава геният на унгарската литература Фридеш Каринти 
публикува своята 46-та книга „Всичко е различно“ („Minden masképpen van“). В 
нея се съдържа разказът „Веригите“ („Láncszemek“). В този разказ се описва 
следната история. Един от героите подлага членовете на групата, на която 
принадлежи, на тест, с който да покаже, че хората на Земята (тогава те са били 
1.5 милиарда) са много по-близко един до друг, откогато и да било. Той им 
предлага да се обзаложат, че който и жител на планетата да бъде назован, то 
чрез най-много пет познати, един от които той познава лично, ще се свърже с 
избраната личност. И наистина успява! Разказът е останал незабелязан и 
неоценен, но в него Фридеш Каринти лансира тезата, че най-много пет връзки 
(стъпки) отделят един човек от друг на нашата планета!704. 
 В интерес на истината, трябва да се изтъкне изрично, че в своята статия 
„Контакти и влияния“705, макар и публикувана след разработката на Стенли 
Милграм, но циркулирала в първия си вариант сред научната общност 
двадесетина години преди това, Итиел де Сола ПулCMLXXXII и Манфред 
КохенCMLXXXIII изследват математически проблема „Малък свят“706 и механиката 
на социалните мрежи. Те така и започват статията си: „Нека тръгнем от 
познатите наблюдения: явлението „Малък свят“ и използването на 
приятели по високите места, за определени услуги.  То си е направо твърде 
банално да цитираш любимото си случайно откриване на общ познат с 
възклицанието: „Господи, светът е малък!“.  
 Итиел де Сола Пул и Манфред Кохен (си) задават следните въпроси:  

✓ Колко голяма е вероятността двама души, случайно избрани, да се 
познават един друг? 

✓ Колко голям е шансът те [ако не се познават] да имат общ приятел? 
✓ Колко голям е шансът най-краткият път между тях да се състои от две 

познанства, т.е. [това да стане чрез] приятел на приятеля?, 
като постепенно стигат и до въпроса, лежащ в основата на определянето на 
степените на разделение, а именно: 

✓ Колко посредници [т.е. междинни познанства] са нужни, за да се 
свържат тези двамата?707. 

 Ето това е накратко историята за началния етап на изследванията на 
феномена „Малък свят“ (Small World, в смисъл на познатото „Светът е малък“).  
 Следващият етап на тези изследвания и същевременно една много 
важна крачка напред в социалните подходи е формалният анализ на 
мрежовата логика на този феномен, предложен от Дънкан УотсCMLXXXIV,708, който 
най-много от всички развива теорията на Стенли Милграм. Дънкан Уотс показва 
математически, че „ключът към феномена на малките светове (които 
резюмират мрежовата логика) е в наличието на малък дял от много дълги 
ребра, които опаковат иначе раздалечени части от графа, докато повечето 
ребра си остават локални, подредени в групи”709. Нека „дешифрирам“ този 

 
CMLXXX Река Алберт (Réka Albert, 1972) — американски физик и биолог, родена в Румъния, от унгарски произход. 
CMLXXXI Ерзебет Раваш Рейгън (Erzsébet Ravasz Regan) — американски биолог от унгарски произход. 
CMLXXXII Итиел де Сола Пул (Ithiel de Sola Pool, 1917—1984) — американец от еврейски произход, виден учен в областта 
на социалните науки. 
CMLXXXIII Манфред Кохен (Manfred Kochen, 1928—1989) — американски математик, роден в Австрия. 
CMLXXXIV Дънкан Уотс (Dunсan Watts, 1971) — австралийски математик, механик, социолог. 



израз, звучащ твърде и твърде математически, на по-разбираем за нашата 
обществена наука език. 
 Да си припомним от предходните глави това, което социолозите отдавна 
твърдят, а именно, че възлите (хората) в преобладаващия брой социални 
мрежи са групирани в малки клъстери, в рамките на които всеки възел е тясно 
свързан с другите възли, но е свързан само с малък брой възли, които са извън 
клъстера.  
 Налага се отново да поясня понятието „клъстеризация”, което в 
математиката се нарича още „транзитивност”CMLXXXV. При мрежите (и 
естествено при графите) то може да се обясни по следния начин: ако върхът А 
е съединен чрез ребро с върха В, а върхът В е съединен чрез ребро с върха С, 
то е висока вероятността върхът А също да бъде съединен чрез ребро с върха 
С. Това е известното правило за социалните мрежи: „Приятелят на моя приятел 
е и мой приятел!”. С други думи, горният твърде математически звучащ израз 
означава следното — хората в мрежата могат да се разделят на групи, така че 
ще има много връзки (ребра) вътре в групата и малко връзки (ребра) извън 
групата710,711. Подобен начин на свързване (плътно в своя „кръг” и слабо извън 
него), както и въобще моделът „Малък свят” изглеждат по-лесно разбираеми 
за социалните групи, но се оказва, че те са типични и за други системи, 
различни от социалните.  
 Самият Дънкан Уотс уточнява четири условия, които са необходими за да 
бъде феноменът „Малък свят“ толкова забележителен и удивителен: 
 1. Мрежата трябва да съдържа значителен брой хора - n ›› 1. 
 2. Мрежата трябва да бъде разпръсната, в смисъл че всеки човек е 
свързан средно с k други хора, като k е много по-малко в сравнение с n. 
 3. Мрежата трябва да бъде децентрализирана, което ще рече да няма 
доминиращ възел, с който останалите възли са директно свързани, т.е. 
максималната степен kmax сред всички възли също трябва да бъде значително 
по-малка от n. 
 4. Мрежата трябва да бъде силно клъстерирана, така че повечето 
приятелски кръгове да се припокриват (следователно се очаква, че повечето от 
нашите приятели са приятели и помежду си)712. 
 Именно чрез анализите с използване на математически методи от 
Дънкан Уотс и Стивън СтрогацCMLXXXVI бе доказано, че много мрежи в природата 
— например мозъкът на червея C. elegans, мрежата на филмовите артисти в 
Холивуд, Западната електропреносна мрежа в САЩ и т.н. притежават 
характеристиките, присъщи на феномена „Малък свят“: 

(1) висока степен на клъстеризация (вж. Таблица 4.5.)713; 
(2) ниско значение на средната дължина на пътя (т.е. относително 

кратък път между които и да са два възела — принципът „Шест 
степени на разделение”)714. 

 Подобен тип мрежови структури, в научната литература се наричат 
Мрежи „Малък свят“ (Small World networks, SW networks) или Мрежи „Уотс-
Строгац“ (Watts-Strogatz networks, WS networks). 
 Мрежи тип „Малък свят“ са още WWW паяжината, Интернет, мрежите на 
пътищата (магистралите), генните, невронните и протеиновите мрежи, 

 
CMLXXXV Транзитивност (лат. transitivus — преходен, преминаващ) — едно от свойствата на логическото отношение 
между величините. Едно отношение между А, В и С се нарича транзитивно, ако от това, че А е в даден отношение с В и 
В е в същото отношение с С, следва, че и А е в това отношение с С. Пример за транзитивно отношение е равенството: 
ако А=В и В=С, то А=С. 
CMLXXXVI Стивън Строгац (Steven H. Strogatz, 1959) — американски математик. 



метаболитните мрежи, хранителните вериги, мрежата на членовете на 
бордовете на големите американски компании, мрежата на английския език 
(изчислени са взаимовръзките между 460902 думи), мрежите на 
гласоподавателите715,716,717, мрежите за оказване на влияние и мобилизиране 
на хората за определена кауза, дори самата Wikipedia, от която могат да се 
почерпят сведения, въвеждащи в проблема за мрежите тип „Малък свят“718. 
Подобен модел също така позволява по-ефективна дейност на невронните 
мрежи и по-добрата синхронизация на невроните, създаването на по-големи 
възможности за съхраняване на информация719. И въобще, би могло да се 
каже, че характеристиката „Светът е малък“ притежават „практически всички 
реални мрежи“720. 
 Трябва да бъдат различавани двете свойства — „клъстеризация“ и 
„шест степени на разделение“. В общия случай те са различни проявления на 
мрежовостта. Клъстеризацията е локално явление, затова може се определи 
като тясна (или локална) свързаност. Обикновено, както казахме, човекът 
общува с малък брой близки приятели и те като правило са приятели и 
помежду си — това е един тесен кръг хора, докато Шестте степени на 
разделение е глобално явление, в смисъл че се разпростира в цялата мрежа и 
затова може да се определи като силна (или глобална) свързаност. 
 По принцип, за по-детайлното осмисляне на различията между тези две 
свойства на феномена „Малък свят“ и въобще на мрежите от този тип, са 
нужни определени математически познания, особено такива от вече 
споменатата Теория на математическите графиCMLXXXVII. Тогава би било 
възможно да си представим мрежата от тип „Малък свят” като граф и да 
изучаваме много по-сериозно нейната топология и редица от същностните ѝ 
проявления и характеристики. Ето един нагледен пример в каква посока може 
да тръгне анализът. На Илюстрация 6.3а. Дънкан Уотс и Стивън Строгац 
демонстрират мрежова структура с висока степен на клъстеризация. Всеки от 
възлите на тези разположени по окръжността възли е свързан само с най-
близките си съседи и с най-близките си съседи през един — модел 
„Клъстериран свят“. Добавяйки няколко допълнителни връзки, съединяващи 
случайно избрани възли, мрежовата структура вече представлява модел 
„Малък свят“ — вж. Илюстрация 6.3б., защото добавените връзки създават 
възможност за кратки дистанции между взаимно отдалечени възли, драстично 
съкращавайки средното раздалечаване между всички възли. Които и два 
възела да вземем, благодарение на тези добавени връзки, можем да стигнем 
бързо от единия до другия. 
 

а)     б)  
 

 
CMLXXXVII Теория на математическите графи —  раздел от математиката, изучаващ свойствата на графите. Графът е 
съвкупност от елементи и ребра, като елементите са върховете на графа, а ребрата са отсечките, свързващи различни 
двойки от елементи един с друг (вж. подробно Четвърта глава). 



 
 Илюстрация 6.3. а) модел „Клъстериран свят“; б) модел „Малък свят“721. 

 
 Нека обърнем внимание, че двете свойства на модела „Малък свят“, 
които описахме — „клъстеризация“ („тясна свързаност“) и „шест степени на 
разделение“ („силна свързаност“) — не разглеждат относителната тежест в 
мрежата на всеки един от възлите. Марк Бюканън нарича мрежа, в която 
възлите са предимно равни по тежест „егалитарна“, а мрежа, в която някои 
възли са по-равни от другите — „аристократична“722. По-нататък ще се 
убедим, че колкото и това да не ни се струва очевидно, повечето мрежи са не 
егалитарни, а аристократични, в терминологията на Марк Бюканън. 
 Самото съществуване на подобна елегантен и естествен в природен и 
социален смисъл тип мрежи „Малък свят“ с такава топология и с присъщите му 
тясна и силна свързаности, говори за възможността случайността, 
безпорядъкът в мрежовите структури да се самоорганизира в закономерност, в 
ред. А това придава радикално ново тълкувание на модела „Малък свят“ — той 
е ефективна стъпка към самоорганизиране на мрежата от малко или много 
свързани по случаен начин или по случаен признак възли, в стабилна и 
подредена структура. С това мрежата придобива коренно различна 
физиономия, тя оживява, става естествена и логична, става Мрежа, като за 
живите системи (например биологичните), тя дава много по-сериозни 
еволюционни шансове, създава условия за оцеляване и развитие, предоставя 
конкурентни предимства и гарантира устойчивост. Удивително е как една 
сложна и комплексна система от множество възли (актьори, агенти), стремяща 
се като че ли да се фрагментира на отделни, водещи сякаш собствен и 
изолиран живот клъстери, изведнъж, само с няколко „дългодистанционни“ 
връзки723 (мостове, свързващи, комуникатори) променя значително броя на 
своите степени на разделение. С други думи, тя се развива с удивителна 
динамика, разширява се, но благодарение на тези дългодистанционни връзки 
става всъщност по-тесен и по-малък свят, става „Малък свят“! Подобна 
еволюция е част от магията на света ни, от поведението му на сложна и 
усложняваща се самокритичност. Как отново и отново да не си припомним 
мислещия океан на планетата Соларис, който има свой живот като мисловен 
процес, като креативна същност, пресъздаваща образи от действителността 
или от мечтите, от съзнанието или подсъзнанието. И това не е всичко! (както 
се казва в една телевизионна реклама), защото тясната обвързаност в 
клъстера и малката средна дължина на пътя от един възел до друг са 
надеждна гаранция, че дори някой възел да бъде отстранен (нападнат от 
неприятел, атакуван от вирус, поразен от тумор), свързаността и 
функционалността на клъстера няма да пострадат сериозно. 
 Използвайки топологията „Малък свят” в борбата с различни 
деструктивни структури (в т.ч. терористични), може да се търси 
дезорганизиране на мрежата, чрез елиминиране на важни връзки в нея, за да 
се намали нейната свързаност, обхват и въздействие върху членовете й — 
например премахването на индивиди в ключови възли на мрежата би могло да 
бъде даже много по-важно от прякото атакуване на традиционните лидери в 
групата724.  
 За приложимостта на мрежовите структури и мрежовизацията ще говоря 
обаче в следващата, Седма глава. Тук само ще допълня анализа на мрежите 
тип „Малък свят” с още едно правило (понякога характеризирано дори като 
„закон”), валидно за тях и установено от Никълъс  Христакис и Джеймс 



ФаулърCMLXXXVIII. Те го наричат Правило на трите степени на влияние (Three 
Degrees of Influence Rule). Неговият смисъл е следният: независимо, че 
мрежите от тип „Малък свят” имат шест степени на разделение, степените на 
влияние в тези мрежи са три.  
 Нека поясня това правило. Във всяка мрежа тип „Малък свят” средното 
разстояние между всеки два нейни участника (възела) е 6 – 6 контакта (или 6 
познанства, 6 писма, 6 ръкувания, 6 обаждания, 6 познати). С други думи, ако 
вземем два произволни участника (възела) А и Б, то средно статистически Б 
ще се окаже (извинявам се за дългата поредица!) приятел на приятел на 
приятел на приятел на приятел на приятел на А. Но макар всеки участник да е 
свързан с 6 степени на разделение с който и да е друг участник, той не може да 
оказва съществено влияние върху всички останали участници, а само върху 
тези, които са на 3 степени на разделение от него. Останалите, тези, които са 
на повече от 3 степени на разделение (т.е. на 4, 5 или 6) са достатъчно близки 
с него като възможност за свързване поради архитектурата на мрежата („Малък 
свят”), но достатъчно далечни, за да може той да им влияе – да формира техни 
вкусове и предпочитания, да променя техни нагласи и планове, да ги чувства 
близки и обвързани с него, да ги чувства принадлежащи на неговия тесен 
приятелски кръг и с – образно казано – с неговата „кръвна група” като ценности, 
убеждения, приоритети, каузи. Или ако в примера малко по-горе между А и Б 
има 6 степени на разделение, то А ефективно може да влияе само на 
участници, които като В са негови приятели (1 степен на разделение) или като Г 
са приятели на негови приятели (2 степени на разделение), или като Д са 
приятели на приятели на приятели на А (3 степени на разделение).  
 На всички останали – онези като Е, които са приятели на приятели на 
приятели на приятели на А (4 степени на разделение), или като Ж, които са 
приятели на приятели на приятели на приятели на приятели на А (5 степени на 
разделение), или като вече споменатия Б (6 степени на разделение) А не може 
да влияе ефективно... 
 Ето това е знаменитото Правило на трите степени на влияние, изведено 
теоретично и проверено експериментално от Никълъс Христакис и Джеймс 
Фаулър – аз съм свързан с всеки друг участник в мрежата максимум с 6 степени 
на разделение, но това е физическата, архитектурната връзка, а всъщност мога 
да влияя онези участници в мрежата, с които имам до 3 степени на разделение 
и това е психологическата, личностната връзка. Независимо от обвързаността и 
свързаността на мрежата, аз съм в тясно ефективно взаимодействие, т.е. 
привързан съм само със и към моите приятели (1 степен на разделение), с 
приятелите на моите приятели (2 степени на разделение) и с приятелите на 
приятелите на моите приятели (3 степени на разделение). По-нататък в 
мрежата влиянието, сплотеността, чувствата, привързаността се размиват, 
дисипират, отслабват и стават все по-формални.725 
 Освен феномена „Малък свят“ огромното множество мрежи в реалния 
свят в своята неукротима и с нищо не сравнима динамика демонстрират още 
едно удивително свойство, което трябва и може да бъде показано и обяснено 
на езика на социолозите и още по-важното, че може и трябва да бъде доказано 

 
CMLXXXVIII Никълъс Христакис (Nicholas A. Christakis, 1962) – американски социолог и физик, с изследвания в областта на 
социалните мрежи, човешкото поведение и здраве. Джеймс Фаулър (James H. Fowler, 1970) – американски учен, 
изучаващ обществото и явленията в него, също така провеждащ изследвания в областта на социалните мрежи, както и 
по такива проблеми като социалното взаимодействие и  политическото участие. 
 
 



и осмислено на езика на математиците, а именно, че те имат сходен закон на 
разпространение. Главното съдържание на този сходен закон на 
разпространение се състои в това, че тези мрежи нарастват количествено и 
еволюират качествено не на случаен принцип и не във всички възможни посоки, 
т.е. по вече споменатата формулировка на Марк Бюканън „егалитарно“ (по-
справедливо е да се каже „демократично“), когато всеки възел има 
сравнително равен шанс да бъде свързан с вече съществуващите и да се 
свърже с предстоящите да се присъединят към мрежата възли, а както 
Бюканън би го определил „аристократично“ (отново по-справедливо е да се 
каже „елитарно“) или по-скоро и по-точно преференциално, предпочтително — 
така че някои възли, както във фермата на Оруел да бъдат по-равни от 
другитеCMLXXXIX. Казано иначе, мрежите нарастват количествено и еволюират 
качествено по начин, при който сравнително малък брой възли са много повече, 
значително повече свързани с други възли, отколкото всички останали възли.  
 Получава се така, че мрежовите структури постепенно изместват 
йерархичните, но вземат от тях всичко, което може да бъде полезно, което 
съдържа в себе си позитивност, полезност и продуктивност. Мрежата не 
унищожава йерархията, а я инкорпорира в себе си — нещо, което йерархията 
не може да направи, т.е. да инкорпорира в себе си мрежата и затова 
йерархията гледа на мрежата с подозрение, отрича я и се стреми да я разкъса, 
унищожи, дискредитира. Разбира се, както ще видим по-късно, съществуването 
на йерархията вътре в мрежата, втъкаването на йерархията в мрежата не 
минава безнаказано за мрежата. Всяка йерархия си има своя цена — ресурсна, 
енергийна, ценностна и затова трябва да бъде държана под контрол — изпусне 
ли се, измъкне ли се тя от контрола, лесно може да деформира и наистина да 
дискредитира мрежата. 
 Сходният закон на разпространение на огромния брой мрежи може да 
бъде описан с други думи така — приносът, влиянието, способностите и 
информацията не се разпределят по случаен начин в мрежата из всички възли 
и във всички посоки, а се съсредоточават в малък брой възли, които се наричат 
„хъбове” (hubs) или „концентратори” (concentrators)726. В тези хъбове, в тези 
привилегировани концентратори има събиране на огромно количество връзки 
или — в зависимост от мрежата — на сгъстъци от способности и правомощия, 
ресурси и енергия, сплъстъци от канали на комуникация, от натрупвания на 
информация, от умения за привличане и коопериране, от възможности да се 
влияе и въздейства, като това са най-ценните звена на мрежата (при 
определени мрежи те са и техните най-уязвими места, техните слабости и 
слабини, тяхната ахилесова пета). 
 За придобиване на нагледна представа за този едновременно странен и 
логичен, неочакван и закономерен феномен, присъщ на значителна част от 
мрежите, нека да си представим картата на САЩ с всички летища и да свържем 
едно с друго всеки две летища, между които има авиовръзка. Резултатът е, че в 
огромното мнозинство точки (летища) на картата ще има известен брой 
излизащи и влизащи дъги, но при един малък брой точки (летища), каквито са 
например летищата в Ню Йорк и Атланта, Чикаго и Лос Анжелис, Далас и 
Сиатъл, ще влизат и излизат толкова много дъги, че всичко около тези точки ще 
е почерняло. Ето това са т.нар. хъбове или концентратори. 

 
CMLXXXIX В споменатия по-рано роман на Джордж Оруел „Животинската ферма“, последната от седемте основни 
заповеди, от които се ръководят животните във фермата е: „Всички животни са равни, но някои са по-равни от другите.“ 
(вж. http://chitanka.info/text/4626/10).  
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 Следващите разсъждения ще бъдат посветени на това вероятно най-
съществено свойство на мрежовите структури — а именно, че наистина една 
преобладаваща част от тях имат сходен закон на разпространение. Наличието 
на подобно свойство е несъмнено удивително, а аз бих казал — смайващо. При 
цялото многообразие от елементи, връзки между елементите, функции, които 
осъществяват и области (социални, информационни, технологични, 
биологични, когнитивни), в които се проявяват, различните мрежи си приличат 
— те са до голяма степен идентични по начина, по който нарастват и 
еволюират в пространството и във времето!  
 Можем да оценим ценността (и цената!) на този забележителен факт, ако 
отново и отново си даваме сметка колко широко, как изключително широко, 
мрежовите структури са разпространени в живата и неживата материя, в 
социума и биообществата, в техниката и космоса. При подобно разнообразие 
на областите и сферите на проявление на мрежите, няма как да не звучи 
невероятно наличието на обща закономерност в тяхното нарастване и 
развитие. От друга страна, науката отдавна ни е подсказала, че колкото и 
различен в своите проявления да е светът, това е един и същи свят и за да 
може той да съществува и еволюира, в него трябва да е вградена определена 
логика, която би могла да бъде формализирана чрез някаква система от общи 
закони. 
 Можем да продължим разказа за мрежите, но на мен ми се иска във 
връзка с обясненията на сходния закон на тяхното разпространение, да 
направя една крачка встрани, а по-скоро — да хвърля един поглед отгоре. 
Защото всъщност тук ние опираме до един, може да се каже, ключов за 
човечеството, епистемологичен проблем — този за принципната познаваемост 
на света. Цяла плеяда велики мислители и учени като Рене ДекартCMXC, Исак 
Нютон, Блез Паскал, Готфрид ЛайбницCMXCI дават отговора: „Да, нашият свят е 
познаваем!”.  
 

а)    б)   в)    г)   

 
 Илюстрация 6.4. а) Рене Декарт; б) Исак Нютон; в) Блез Паскал; г) Готфрид Лайбниц. 

 
 Познаваемостта на нашия свят се дължи на това, че в него е вградена 
определена логика. И усилията за неговото познаване са свързани с 
разгадаването на тази логика. А това означава, че трябва да се съобразим (и 
запознаем) със съдържанието на теоремите за непълнотата на друга 
знаменита личност в научния свят — Курт ГьоделCMXCII. 
 Аналитичните достижения на Курт Гьодел представляват един от 

 
CMXC Рене Декарт (René Descartes, лат. Renatus Cartesius, Картезий, 1596—1650) — велик френски философ, 
математик, механик, физик. 
CMXCI Готфрид Лайбниц (Gottfried Leibniz, 1646—1716) — велик немски философ, логик, математик, механи, физик, 
юрист, историк, дипломат, изобретател. 
CMXCII Курт Гьодел (Kurt Gödel, 1906—1978) — австрийския и американски учен, математик и философ. 



интелектуалните върхове в теорията на познанието като цяло и в математиката 
в частност. Той е причислен към най-великите математици на ХХ век. Признава 
се, че „влиянието на неговите трудове върху развитието на логическите 
изследвания може да бъде сравнявано само с това на Аристотел и Лайбниц“, 
постиженията му са оценени от Джон фон Нойман като „изключителни и 
величествени, дори повече от величествени”727. 
 Курт Гьодел доказва двете знаменити теореми за непълнотата и за 
непротиворечивостта през 1930 г. и ги публикува в началото на 1931 г. За 
тяхното обясняване и разбиране се изискват много сериозни математически 
познания. Ще се опитам да ги преразкажа със значително опростяване, защото 
при прилагането им към социалните системи (общности от хора, общества, 
държави, общности от държави) се използва най-вече главното в тяхната 
удивителна логика. 
 Първата теорема на Гьодел, донесла му световна слава, става 
известна като „Теоремата на Гьодел за непълнотата”. Нейната идея е, че ако 
имаме една достатъчно сложна система, то нито една група от постулатиCMXCIII 
и правила (т.е. аксиоми и теореми) не може да опише присъщите на тази 
система свойства и процеси напълно (т.е. не е достатъчно точна, всеобхватна и 
изчерпателна), ако остане в рамките на нейния понятиен и логически апарат. 
 Тази теорема се смята за „едно от върховите постижения в човешкото 
интелектуално развитие”, за „най-значимата математическа истина на нашия 
(ХХ) век”728. Като сила на своето научно влияние тя е поставяна на едно ниво с 
теорията на относителността и квантовата механика, наричана е „третият 
елемент, заедно с принципа за неопределеност на ХайзенбергCMXCIV и 
Айнщайновата теория на относителността, на тази триада от теоретични 
катаклизмиCMXCV, които разтърсват основите на точните науки”729. Разглеждана 
е не като принадлежащ на математиката логически артефакт, а като „природен 
закон, отнасящ се до математизиращата способност на Homo sapiensCMXCVI“730. 
 Показателно е, че Теоремата на непълнотата на Гьодел се използва като 
теоретичен модел и познавателен конструкт в най-различни клонове на науката 
— космология, квантова механика, молекулярна биология, когнитивна 
психология, теоретична икономика, теория на правото, политология, обща 
социология, семиотикаCMXCVII, теория на литературата, естетика, теология, 
трансцендентална философия731. 
 Втората теорема на Гьодел става известна като „Теоремата на 
Гьодел за непротиворечивостта”. Нейната идея е, че ако групата от 
постулати и правила (т.е. аксиоми и теореми), с която се описва дадената 
система е непротиворечива, то тази нейна непротиворечивост не може да бъде 
доказана, ако се остане само в рамките на въпросната група от постулати и 
правила (т.е. аксиоми и теореми). Това означава, че за нашите познавателни 
възможности и способности да произвеждаме и натрупваме знание съществува 

 
CMXCIII Постулат (лат. postulatum — наложително искане, изискване) — твърдение, което не е очевидно, но се приема без 
доказателства за изходно положение.   
CMXCIV Вернер Хайзенберг (Werner Heisenberg, 1901—1976) — германски физик, един от основоположниците на 
квантовата механика. 
CMXCV Катаклизъм (фр. cataclysme, лат. cataclysmos по гр.) — рязка промяна, прелом, преврат; потоп, земетресение; 
рязък прелом в характера и условията на живот върху обширно пространство на земната повърхност под влияние на 
атмосферни, вулканични или космически процеси; остър разрушителен преврат в социалния живот. 
CMXCVI  „Разумен човек“ — обобщено название на съвременния човек. 
CMXCVII Семиотика (фр. sémiotique по гр. σημεῖον — обозначен от знак, признак) — наука, която изследва различните 
видове знакови и сигнални системи, тяхното възникване, развитие и използването им като съобщителни средства в 
човешки колективи или при животните; свойствата на знаците и знаковите системи (естествените и изкуствените 
езици). 



изначално и непреодолимо ограничение. Нашите опити да опишем една сложна 
система, оставайки в нейните рамки и в присъщия й понятиен и логически 
апарат са обречени на провал, защото цялостното й описание няма да е пълно 
и не можем чрез него да докажем собствената му непротиворечивост. 
 С други думи, една сложна система може да бъде описана пълно и 
непротиворечиво, само ако се излезе извън нея, т.е. при качване с (поне) едно 
ниво на сложност по-нагоре. Оставайки вътре в системата, базирайки се на 
знанията, които получаваме само от нейното изучаване, ние не можем да 
получим пълна и непротиворечива представа за тази система. За да я 
разберем, трябва да я погледнем „отгоре”, чрез понятийния и логически апарат 
на по-сложна и по-обща система. А това означава в частност, че тъй като всяка 
теория, свързана с дадена система и оставаща в нейните когнитивни, 
концептуални, логически и понятийни рамки, не може да бъде пълна и 
непротиворечива, то за пълното и непротиворечиво описание на тази система 
ние се нуждаем от т.нар. метатеорияCMXCVIII, която се надгражда над 
съответната теория. Образно казано, за да разберем пълно и непротиворечиво 
какво се случва в България, ние не можем да прилагаме знания, получени само 
в затвореното пространство на България, а трябва да погледнем на страната 
ни откъм Европа, откъм европейските процеси, откъм общността, към която сме 
интегрирани, Европейския съюз. Пълно и непротиворечиво знание за България 
е възможно само в по-широкия контекст, към който тя се присъединява. 
 Това важи и за човека — в пълна мяра. Човекът не може сам — със своя 
ум и разум, със своите принципи и норми — напълно да постигне нито себе си, 
нито света, който той толкова временно обитава, защото, както казва Майстер 
ЕкхартCMXCIX „разумът никога не схваща света в неговата цялост”732. Човекът 
трябва да използва за това някаква по-висша система от истини и закони. 
Например такава според Блез Паскал е Вярата с нейния източник и 
вдъхновител — Бог. В своите „Мисли” Паскал пише: „Какво ще стане тогава с 
теб, човече! Ти, който се стремиш да разбереш своето истинско състояние чрез 
своя обикновен разум? [...]. Знай, тогава, надменно същество, какъв парадокс 
си ти сам за себе си. Унижи себе си, безплоден разум; замълчи, слабоумна 
природа; знай, че човек безкрайно надвишава човека, и чуй от своя господар 
своето истинско положение, което си неспособен да разбереш сам. Чуй своя 
Бог”733. Св. Иоан ДамаскинM също смята, че „вярата е фундамент на разума във 
всичките му движения. Разумът не е източникът на знанието и истината, а само 
повежда към тях. Тъкмо вярата сочи към дълбинните смисли, вложени във 
видимия свят и насочва към истинното познание”734. 
 Нека още веднъж се замислим за значението на това наистина гениално 
прозрение на Курт Гьодел! Ако една социална система (индивид, общност, 
общество) можеше напълно и непротиворечиво да обясни сама себе си, да 
снеме със собствените си познавателни способности съществуващата за нея 
неопределеност и да подреди в достатъчно ясен онтологичен вид 
пространството и времето, които тя обитава, то тогава нейното комуникиране с 
други социални системи би се затруднило; нямаше да възниква потребност от 
усвояване и осмисляне на качествено нови и различни външни научни и 

 
CMXCVIII Метатеория — теория, която има за предмет някоя друга теория, с което се дава възможност да бъде построена 
по-рационално дадена научна теория, изучаваща определен фрагмент от реалния свят; теория от втори порядък за 
дадена теория; теория за теория; теория, имаща за предмет друга теория и изучаваща нейните свойства, структури, 
закономерности, методи на изследване. Понятието е въведено за първи път от Давид Хилберт (David Hilbert, 1862—
1943), един от най-влиятелните математици в първата четвърт на XX век.  
CMXCIX Майстер Екхарт (Meister Eckhart, ок. 1260—ок. 1328) — германски теолог и философ. 
M Св. Иоан Дамаскин (Yuhannā Al Demashqi, ок. 680—ок. 750) — арабски християнски теолог, писал на гръцки език. 



информационни достижения, подходи и методи; действителността щеше 
непрекъснато да се разпада на отделни, в голяма степен независими една от 
друга социални системи, които не биха се стремили да обменят помежду си 
когнитивни (свързани със знанието) ресурси. С други думи, всяка социална 
система в интелектуален план щеше да си бъде самодостатъчна, самодоволна 
от постигнатото разбиране за себе си и за света и неизбежно би се затворила, 
изолирала и обрекла се по този начин на схоластика, догми, ирационални 
представи и интелектуална стагнация. Затова теоремите на Курт Гьодел са 
всъщност аксиоми, които спасяват света от умствена и творческа деградация, 
защото налагат на всяка социална система необходимостта от комуникация с 
други социални системи. Нещо повече, те правят възможно тази система да 
разбере и осмисли себе си само като се „изкачи” на по-високо ниво на 
сложност, като „погледне” себе си „отвън” и „отгоре”, а значи, като преди това 
разбере собствената си познавателна ограниченост (и в някакъв смисъл  
провинциалност) и потърси приобщаване към друга, по-развита, по-устойчива и 
по-ефективно функционираща социална система. 
 Ето това неизменно осъществяват и осъщностяват великите умове през 
последните пет века — те се опитват да постигнат логиката на този свят, 
знаейки, че тя може да бъде разгадана, че светът е познаваем. Но за да 
направят това се налага да се „качат“ едно ниво на сложност по-нагоре, да 
конструират философска система, която да бъде с една степен по-сложна от 
структурата и динамиката на нашия свят. Това е метасистема — система за 
системата, метафилософия — философия за философията, чрез която да бъде 
деконструирана и отново после „събрана“ системата на света ни. Въоръжили се 
с този метаинструментариум от познавателни инструменти и метакритерии за 
оценяване на конструираните модели, те се докосват до най-дълбокия 
замисъл, размисъл и смисъл на знанието, на познанието за света ни. 
 В немалка степен това, че нашият свят е принципно познаваем, се дължи 
на факта, че той е устроен така, че всеки един негов обект или процес може да 
бъде приемливо точно описан с краен и то ограничен брой параметри. Ако 
само за миг допуснем, че бе в сила обратното — за описанието на даден обект 
или процес да са необходими даже не безкраен, а макар и краен, но огромен 
брой параметри, то тогава дори при съвременните компютри неговата 
познаваемост би била невъзможна. Да си представим, че за да стигне 
космически кораб до Луната трябваше да се реши система от 1 милион 
уравнения с 1 милион неизвестни! В такъв случай никога не бихме стигнали до 
Луната! 
 Основната дилема пред нас е, до колко параметъра да ограничим 
описанието на съответния обект или процес. Ако използваме по-голям брой 
параметри, ще получим, съответно, по-голяма точност, но ще загубим време и 
възможност за ефективно осмисляне на обекта или за управляване на процеса. 
Ако използваме по-малък брой параметри ще загубим точност, но ще получим 
възможност за по-ефективно осмисляне на обекта или за управляване на 
процеса. 
 Нека например да имаме нарисувана на дъската дъга от окръжност. 
Учителят предлага на учениците да измерят тази дъга само с линийка. Един 
ученик ще постави върху дъгата 5 точки, премервайки разстоянията помежду 
им, ще ги сумира и ще получи една приблизителна дължина на дъгата; друг 
ученик ще постави 10 точки върху дъгата и ще получи по-точен резултат; трети 
— 15 точки, четвърти — 20 точки и т.н. Колкото повече точки бъдат поставени 



върху дъгата, толкова повече отсечки, свързващи тези точки, ще бъдат 
измерени и толкова по-точна стойност за дължината й ще се получи, но заедно 
с това и толкова по-дълго ще трае процесът на измерване. А ако това 
измерване е свързано с необходимостта да се получи някаква примерна 
дължина за дъгата, за да се управлява по-добре даден процес (да речем — да 
се определи колко дълъг конец е нужен на хирурга, за да зашие раната), то 
протакането може да се окаже фатално.  
 В конкретния случай важното е, че винаги можем да се спрем на някакъв 
ограничен брой параметри (например 10 точки върху дъгата) и с известна 
добавка „на око” след измерване на дължините на свързващите отсечки, да 
получим удовлетворителна дължина на дъгата! А важното в общия случай е, че 
при всеки обект или процес в даден момент можем да се ограничим с 
определен и неголям брой на описващите параметри, защото добавянето на 
нови параметри (нива, видове, критерии, типове) или не добавя ново 
значително знание за този обект или процес, или допълнителните усилия не 
оправдават преразхода на време или ресурси. 
 За определянето на нужния брой параметри може да се използва вече 
споменатият принцип на пестеливостта, известен като „Бръснач на Окам”. Да 
напомня, че Принципът на пестеливостта гласи: „Не умножавай същностите 
повече от необходимото” (Pluralitas non est ponenda sine necessitate), т.е. за да е 
добра една теория, трябва от нея да се премахнат ненужните детайли. 
 Приложими са също така аналогии с вече споменатите (и далеч по-
абстрактни) моделни задачи от Теорията на игрите, когато много често 
дадената задача може да се реши с намиране на maximin или minimax, т.е. на 
максималното от минималните количества параметри или на минималното от 
максималните такива количества. Главното обаче тук е разбирането, че 
крайният и ограничен брой параметри дава макар и приблизителна, но 
достатъчно точна представа за изучавания обект.  
 Въоръжени с тези разсъждения, нека да се взрем сега много по-
внимателно в удивително странния и странно удивителния феномен за 
мнозинството от всички най-различни типове и видове мрежи — техният сходен 
закон на разпространение! За неговото разясняване е необходимо да бъде 
осмислен с математически средства мрежовият модел, в който хъбовете 
успяват да концентрират в себе си „лъвския пай“ от връзките, които изграждат 
тъканта на мрежовата структура. За целта ще ни трябват известни факти и 
детайли от сферата на математиката, които трябва да бъдат приподнесени, 
вплетени в текста така, че да не смущават читателя (да вземем например 
въвеждането на вероятността даден възел да има определен брой връзки с 
другите възли, т.е. степента на разпределение на мрежата!). Първоначално 
се опасявах, че математическите формули ще стресират неизкушените в 
тяхната силно формализирана (а бих казал и естетизирана) материя и се 
колебаех как да постъпя — да включа ли в текста тук необходимите ми 
формули. После обаче си казах, че тази монография цели привличането на 
повече млади научни работници към проблематиката на мрежовите структури. 
В края на краищата науката за сигурността отдавна е навлязла в мрежовостта и 
младите учени извън страната ни не се колебаят да вникват в смисъла на това, 
което им помага да разберат математическия инструментариум. Още повече че 
тук не става въпрос за въоръжаване с фундаментални понятия от 
математиката, нито за умения да се доказват сложни теореми. Същественото е 
да се разберат основните изводи от използваните математически знания. А 



това е ниво на мислене, което днес, в средата на второто десетилетие на 
комуникационно—информационния век е абсолютно задължително. Нека 
проповедниците на рутината и проводниците на остарелите подходи „мрънкат“, 
нека подхвърлят недоволства зад гърбовете ни, нека спекулират с това, че 
само защото някога съм бил доктор по математика, аз нарочно водя читателя 
из математически дебри, за да придам наукообразност на проблематиката в 
сигурността. За мен по-важното е да се построят мостове, по които хората, 
които идват след нас, които ще са, които са бъдещето на науката за 
сигурността, ще започнат да си дават сметка, че езикът в сигурността вече е 
друг и областите, в които те трябва да навлизат са други. Но при все това ще 
кажа, че ако следващите разсъждения затрудняват читателя при първото 
докосване до тях, той може да ги прескочи, но временно, а след това в друг 
момент да се върне към тях: той напразно се притеснява излишно и 
прекомерно; уверен съм, че тези формули няма да му прозвучат като някаква 
абракадабраMI — те не са нито чак толкова много, нито чак пък толкова 
неразбираеми. 
 Математиците разглеждат вероятността Pk един възел да се свързва с k 
други възли. Pk ни дава степента на разпределение на мрежата и означава, че 
даденият възел е от степен k. Също така, и това не е особено трудно да се 
съобрази, Pk е частта от върховете на мрежата, които имат степен k. 
 Както бе казано по-горе, разглежданите от нас мрежи (или по-точно, една 
значителна част от тях) не са изградени и не се разпространяват по случаен, 
произволен принцип, т.е. не са „случайни мрежи“ (random networks). В 
случайните мрежи разпределението е такова, каквото би било 
разпределението в случайните графи (random graphs), когато имаме т.нар. 
разпределение на Поасон или казано другояче Поасоново разпределениеMII с 
камбановидната крива (bell shape). 
 При Поасоновото разпределение Pk е пропорционално на е—λ, т.е. 
имаме следната зависимост: 
 Pk = (λk.e—λ)/k!,  

където  
λ е константа, представляваща усреднената степен на разпределение, тя 

е цяло положително число и често се нарича „интензитет“; 
е — това е Неперовото число (e = 2,71828...)MIII, което е основа на 

натуралния логаритъмMIV и заедно с Лудолфовото число π (пи = 3,14159...)MV се 
явява една от най-важните константи в математиката;  

k! е k факториелMVI; 
а ΣkPk = 1. 

 
MI Абракадабра (лат. abracadabra) — неразбираема магическа дума, употребявана в заклинания или написвана в 
триъгълна форма в муски и амулети; прен. безсмислица, глупост. 
MII Симеон Дени Поасон (Siméon Denis Poisson, 1781—1840) — френски физик и математик. Вж. подробно Пета глава. 
MIII Джон Непер (John Napier, 1550—1617) — шотландски математик, един от изобретателите на логаритмите и първият, 
който публикува логаритмичните таблици. 
MIV Натурален или Естествен логаритъм, ln (лат. logarithmus naturalis) е логаритъм с основа числото е. Въпреки че не е 
въведена от Джон Непер, тази функция понякога се нарича неперов логаритъм, както числото e се нарича неперово 
число. Ако y = eх, тогава x = ln y. Естественият логаритъм от е е равен на 1, тъй като e1 = e, а естественият логаритъм 
от 1 е 0, тъй като e0 = 1. Естественият логаритъм може да се дефинира като обратна функция на показателната 
функция с равенствата: eln(x) = x ако х > 0 и ln(ex) = x.  
Логаритъмът log е степента х, на която трябва да бъде повдигната основата а, за да се получи числото b: x = logab 
(чете се: x е равно на логаритъм от b при основа a. Логаритъм при основа е се записва ln. 
MV Лудолф фон Цойлен (Ludolph van Ceulen, също van Keulen, van Collen, van Cuelen, 1540-1619) — германски 
математик. Изчислява значението на числото π до 35-я знак (3.14159265358979323846264338327950288...) и то е 
изписано на  надгробната му плоча. 
MVI k факториел е произведението на всички естествени числа, по-малки или равни на k. Записва се k! и по 
определение: k! =1·2·3·...·(k-1)·k за k>1; 1! =1, 0! =1. 



 Поасоновото разпределение означава, че повечето възли имат степен, 
близка до средната (усреднената) и че броят на възлите, от дадена степен 
намалява експоненциално, т.е. много бързо с отдалечаването от средната 
степен735. 
 Разглеждайки съотношението за Pk, лесно можем да се убедим, че то 
фактически има следния вид: 
 Pk = (c1

kc2)/k!, 
 където c1 и c2 са две константи.  
 В този си вид вероятно се вижда още по-добре, че Pk намалява 
експоненциално много бързо, доколкото k! нараства значително по-бързо от 
едно число, вдигнато на степен k. Например: 26=64, а 6!=1.2.3.4.5.6=720.  
 При k = 1000, Pk ще бъде много малка величина, т.е. много бързо 
намалява броят възли имащи 1000 връзки. Още тук се вижда, че случайните 
мрежи (графи) не отговарят на действителността, защото в една реална мрежа 
е напълно вероятно даден възел да има 1000 връзки (например научни 
цитирания, препратки от други сайтове и т.н.)736. 
 Всъщност, то е наистина съвсем естествено да се предположи, че 
реалните мрежи не биха могли да се изграждат така че техните възли да се 
свързват един с друг на случаен принцип. Нито един „разумен“ възел, както и 
нито един разумен човек, не би създавал отношения с други възли, съответно 
хора, точно по случаен принцип, по първото хрумване и чрез свързването 
заради самото свързване. Той би ги избирал на базата на своите ценности, 
предпочитания, критерии за избор, съвети, натрупана информация, т.е. 
основавайки се на някакви собствени представи за нормални и необходими 
отношения или на целите към които се стреми и ресурсите, които притежава. 
Случайността на подбора неизменно върви с възникването на хаос (в 
отношенията, контактите, взаимодействията, комуникациите), докато всяка 
уважаваща себе си сложна и самоорганизираща се мрежа би се стремила към 
някакъв ред, иначе не би могла изобщо да функционира, камо ли да 
функционира надеждно и ефективно. Така че реалните мрежи биха били и 
наистина са несъвместими със случайното развитие, т.е. на тях най-малко, ако 
може така да се каже, им прилича да имат Поасоново разпределение. 
 Ето защо в действителността мрежите наистина се стремят към някаква 
разумност, към следване на определена логика, към създаване на условия за 
възникване на приемлив и способен да се самоактуализира ред. Затова те (или 
една значителна част от тях) се разпространяват така, че вероятността Pk като 
функция от k е пропоционална на k−γ, т.е.  

Pk = (k−γ)/ζ(γ), 
или записано по друг начин: 
Pk = (1/ζ(γ)).k−γ, 
където γ е някаква константа, а ζ(γ) е дзета-функцията на РиманMVII. 

Това е т.нар. Закон за степенното разпределение (Power Law Degree 
Distribution), наричан често накратко „Степенен закон“ (Power Law). Степенната 
експонента γ не е универсална и зависи от спецификата на мрежовата 
структура. Числовото значение на γ за различните системи е различно, но за 

 
MVII Бернхард Риман (Bernhard Riemann, 1826—1866) — германски математик. Дзета-функцията на Риман (Riemann 
zeta function) е функция с особена важност в теорията на числата, поради връзката и с разпределението на простите 
числа. Тя също има приложения във физиката, в теорията на вероятностите и статистиката; тя е функция на една 
комплексна променлива (най-често отбелязвана със s), която се дефинира посредством следния безкраен ред: 

 



повечето от тях е в интервала между 2 и 3, т.е. 2 ≤ γ ≤ 3. Изследванията 
показват например, че за Интернет γ е между 2.2 и 2.5737. 
 Когато се вземе натурален логаритъм ln от това разпределение, се 
получава: 
 lnPk = ln(k−γ /ζ(γ)), т.е. lnPk = - γ.lnk - lnζ(γ), или 
 lnPk = - γ.lnk + с,  
 където с е константа, определяна от равенството с = -lnζ(γ), 
 а ако обозначим с друга константа С = ес , т.е. С = 1/ζ(γ), то за Pk имаме: 
 Pk = C.k-γ. 
 Графиката на функцията lnPk = - γ.lnk + с представлява права линия, в 
която наклонът на правата спрямо хоризонталната ос се определя от γ. Колкото 
по-малко е γ, толкова по-неравномерно са разпределени връзките на възлите, 
в смисъл че много малко възли имат твърде много връзки и твърде много възли 
имат много малък брой връзки738,739.  
 Както по-рано бе казано, в случайния граф възлите следват 
Поасоновото разпределение с камбановидната крива и много рядко ще се 
намери възел със значително повече връзки от средното за графа. 
Поасоновото разпределение има изпъкнал връх, който показва, че 
мнозинството от възлите са с един и същи брой връзки — както при 
средностатистическия възел. От двете страни на този изпъкнал връх 
разпределението стремително намалява, което прави значителните отклонения 
от средното много редки. В Четвърта глава вече дадох примера с ръста на 
хората който следва Поасоновото разпределение и затова камбановидната 
крива означава, че повече от мъжете са с ръст между 1.60 и 1.80 м, като рядко 
има мъже с височини 1.30 и 2.10 м, практически крайно рядко се случва да има 
мъже с височини 1.00 и 2.40 м и е невъзможно да съществуват такива с 
височини 0.70 и 2.70 м.  
 Степенното разпределение обаче предполага друго разпределение — 
то намалява много по-бавно от Поасоновото разпределение и затова дава 
шанс на възлите, които са еквивалент на много високите хора. Ако ръстът на 
хората бе подчинен на Степенното разпределение, тогава щеше да има хора, 
макар и малко на брой, но все пак на брой, който не е пренебрежимо малък, с 
ръст 2.70. Точно така ние имаме в реалните мрежи възли, които събират 
огромен брой връзки („високи са 2.70“). 
 

а)  б)  в)   
 

Илюстрация 6.5. Зависимости между броя на връзките и броя на възлите. По 
хоризонталната ос е нанесен броят връзки; по вертикалната ос — броят възли. 
а) Поасоново разпределение с типичен възел — върхът на графиката със средна степен 
‹k›; 
б) Степенно разпределение — няма типичен възел, т.е. връх със средно значение, 
освен това намалява много по-бавно и затова е много по-вероятно да има върхове с 
огромен брой връзки; 



в) Степенно разпределение (логаритмична скала) — няма типичен възел, наклонът на 
правата е равен на γ.740,741 

 
Да се върнем към факта, че както се каза, в случайните мрежи с 

Поасоновото разпределение, повечето възли имат приблизително равен брой 
връзки ‹k›, където ‹k› е усреднената величина на възможния брой връзки на 
един възел. С други думи, мрежата има една специфична стойност, конкретен 
мащаб — това значение е ‹k›. Експоненциалното намаляване на Pk означава, 
че няма да има възли със значително повече връзки от ‹k›.  
 В реалните („неслучайните“, non-random) мрежи, които имат Степенно 
разпределение, съществуват голямо количество възли с малко връзки и малко 
(но съществено, а не пренебрежимо малко) количество възли с много връзки. 
Това е все едно, както току-що бе пояснено, да има малък, но все пак 
съществен, а не пренебрежимо малък брой мъже с височина 2.70 м.  
 Повтарям тези съществени детайли, защото след малко оттук „ще 
изскочи“ изключително важното и значещо много название на реалните 
(„неслучайните“, non-random) мрежи, название, дадено им от Алберт-Ласло 
Барабаши и неговата докторантка Река Алберт в малка по обем, но голяма по 
значение статия, разбудила духовете и отприщила цяла една, не е пресилено 
да се каже, епоха, един особено продуктивен период в изучаването на 
мрежовите структури — статия, излязла през 1999 г. в списание с изключително 
подходящо название — „Наука“ (Science)742. 
 Изяснихме, че в случайните, Поасоновите мрежи, т.е. мрежите с 
Поасоново разпределение, типичният възел има приблизително ‹k› връзки (т.е. 
голямото мнозинство от възли имат приблизително този брой връзки и много 
малко възли имат брой връзки, който се отличава значително от средната 
величина за връзки). Това прави този среден брой връзки ‹k› много важна 
характеристика за тези мрежи — те имат, следователно, характеристично 
значение (брой, величина), т.е. мащаб при своята свързаност на възлите, 
определена от средния брой връзки за един възел и фиксирана от върха на 
кривата за разпределение на степените на възлите. 
 В реалните, Степенните мрежи, т.е. мрежите със Степенно 
разпределение, ‹k› не е съществена характеристика — тя не дава никаква 
важна информация за съответната мрежа, защото в тях нито един възел не е 
типичен за мрежата със своите параметри. При тези мрежи връх подобен на 
върха на кривата на разпределение при случайните мрежи няма и затова тези 
мрежи нямат характеристично значение (брой, величина), т.е. мащаб. Именно 
този факт, че в Степенните мрежи липсва присъща им величина, мярка, мащаб, 
кара Алберт-Ласло Барабаши и Река Алберт да назоват мрежите със Степенно 
разпределение „безмащабни мрежи“ или „мащабно инвариантни мрежи“ (scale-
free networks)743. 
 Нека обобщим и така да изтъкнем още веднъж, на базата на тези 
пояснения и вглеждайки се малко по-внимателно в горните формули и 
приведената по-горе илюстрация:  
 Ако мрежите се разпространяваха на случаен принцип, т.е. бяха 
случайни мрежи (random networks), то Поасоновото разпределение щеше да 
означава, че повечето възли биха имали приблизително равен брой връзки, а 
освен това в случайните мрежи усредненият брой връзки ‹k› е много важна 
характеристика – чрез него те имат характеристично значение (брой, 
величина), т.е. мащаб при своята свързаност на възлите. Реалните мрежи 
обаче се разпространяват по коренно различен начин и с коренно различно 



разпределение – Степенното (power law) разпределение, при което една 
малка част от възлите имат много връзки и една голяма част от възлите имат 
малко връзки, а понеже тези мрежи нямат характеристично значение (брой, 
величина), т.е. мащаб, те се наричат „безмащабни“ или „мащабно-
инвариантни мрежи“ (scale-free networks). 
 Не е странно, че у читателя може да възникне известно затруднение при 
осмислянето на тази „безмащабност“ или „мащабна инвариантност“. Нека той 
си го представя като явление, при което няма някаква типична, помагаща да се 
разпознае обекта, стойност, т.е. нещо, което да го оразмерява и да дава 
приблизително ясна представа за него (като все същата средна величина на 
ръста на хората). Безмащабната инвариантост е свойство, което е присъщо 
на фракталните, себеподобните обекти, които не се променят когато се 
променя скáлата на наблюдение744. Хората, разпределени по височина са 
концентрирани във средните стойности, вървим ли на стъпки през 5 сантиметра 
в двете посоки, те намаляват постепенно, като намаляването има някаква 
съизмеримост със (функция е на) средните стойности (това е мащабът, затова 
тези величини са мащабно зависими, т.е. зависими от мащаба). Докато 
фракталните обекти са като руските матрьошки, само че ако говорим за ръст на 
хората, те са като матрьошките на обратно — най-горната е тази, отговаряща 
на средните стойности на ръста, вадим от нея следващата, която й е подобна, 
но по-малка; след това следваща — която е подобна на предните две, но по-
малка и т.н. Няма някаква определена стойност, която да е типична за всички 
тях, затова може някъде навътре да извадим мъничка матрьошка, отговаряща 
на броя хора с ръст 2.70 м. Но както и да вадим матрьошките една от друга, те 
са себеподобни, защото са фрактални и нямат една типична величина, една 
конкретна стойност, един самовъзпроизвеждащ се мащаб, затова са мащабно-
инвариантни или безмащабни. 
 

а)    б)    
 

в) г)  

 
Илюстрация 6.6. Два основни типа мрежи745,746 — Случайна и Безмащабна мрежа. 
Случайна мрежа (random network) или Поасоново разпределение — а) схема и 
в) опростена карта на главните магистрали на САЩ); 



Безмащабна мрежа (scale-free network) или Степенно разпределение — б) схема и 
г) опростена карта на главните летища на САЩ. 

 
  Оттук нататък можем да сключим своеобразен договор с читателя за 
това, което той трябва да извлече като най-важно и най-нужно от основните 
положения на новия подход в изучаването на мрежите, започнал с „унгарската 
връзка“ — Алберт-Ласло Барабаши и Река Алберт. Подход, чрез който бе 
осъществен успешен пробив в тази на пръв поглед толкова разнообразна и 
съвсем разбираемо — невероятно трудна за привеждане под общ знаменател, 
под обща методология област. Пробив, позволил да се направят изводи, които 
освен теоретична, имат много сериозна практическа значимост (на 
приложенията на този подход ще отделим място в следващата глава): 

✓ Най-важно е да се запомни и осмисли, че споменатият вече няколко 
пъти Сходен закон за разпространение на изучаваните мрежови 
структури се нарича в математиката Закон за степенното 
разпределение. Мрежите, разпространяващи се по този закон се 
наричат безмащабни или мащабно инвариантни мрежи (scale-free 
networks). 

✓ Най-нужно е да се осмисли и запомни, че всъщност много от реално 
разпространените мрежи в природата и обществото имат едни и същи 
или поне подобни черти — в тях малко възли имат много връзки и 
много възли имат малко връзки. Тези мрежи до една попадат под 
горното название безмащабни или мащабно инвариантни мрежи 
(scale-free networks). 

 Така че в общия случай зад всяка сложна и динамична система с 
мрежова организация, колкото и специфична да е самата тя, в каквато и 
различна област на теоретичните модели и практическите съществувания да се 
намира, се крие структура с топология, изградена не по случаен признак, а 
подчиняваща се на Закона за степенното разпределение. Това позволява 
аналитични знания и резултати от експериментални наблюдения, получени в 
една сфера, в едно направление, да се прехвърлят с известна модификация и 
отчитане на спецификата в друга сфера, в друго направление. Така някои 
изводи и догадки за дадена биологическа система, могат да се приложат за 
някоя информационна система, както и конструкти и предположения за дадена 
технологична система могат да се проверят за някоя социална система. Ето 
защо „мрежовиците“ от най-различни науки и практики толкова ефективно 
намират общ език, работят съвместно или паралелно, правят си взаимни 
интелектуални и емпирични „услуги“, споделят знания. Те всъщност формират 
своя интелектуално-съмишленическа мрежа с много висок синергетичен ефект 
при нейното функциониране. И това е повод за удивление — как въобще е 
възможно мрежовите модели и подходи да са на практика изключени от 
българската наука за сигурността. В нея мрежата ако изобщо присъства, то е 
само, както казахме, като етикет, като дан на модата и само защото някъде е 
прочетено, че се говори за мрежа; или пък по инерция, защото някак е удобно и 
разбираемо да се използва понятието „мрежа“… 
 Мрежите са навсякъде, а след като големият брой мрежи са безмащабни, 
то е естествено да се направи извода, че безмащабните мрежи са навсякъде. 
Безмащабни мрежи са Интернет (хардуерна мрежа) и паяжината WWW 
(софтуерна мрежа); редица телекомуникационнни мрежи, електропреносни 
мрежи и железопътни мрежи; банковата мрежа на Федералния резерв в 



САЩMVIII; генните мрежи, невронните мрежи, метаболитните мрежи и 
протеиновите мрежи; мрежите на съавторите на научни публикации и 
лингвистичните мрежи; мрежите на разпространение на болестта СПИН, 
мрежите на сексуалните връзки и мрежата на холивудските актьори747,748,749,750. 
 

 
 
 Илюстрация 6.7. Карта на банковата система на Федералния резерв на САЩ — 12 
регионални банки и техните 24 клона751 

 
 Списъкът от безмащабни мрежи може да бъде продължен с мрежата на 
персонажите от древногръцката митология (богове, нимфи, чудовища, сирени, 
простосмъртни); мрежата на героите от романа на Виктор Юго „Клетниците“; 
мрежата, съставена от свързаните със синтактични връзки думи в романа на 
Джордж Оруел „1984“, мрежите на нотите в музикални произведения от Бах, 
Моцарт, Бетховен, Шопен, от съвременни китайски композитори в поп-музиката; 
мрежите на отделни блокове (части), фигури или цветове в картини на 
кубистите и/или футуристите Мондриан, Казимир Малевич (например в 
неговата картина „Дървосекач“), Пикасо, Брак752,753 (вж. Четвърта глава). 
 

 Как се получава така, че социалните мрежи не се разпространяват във 
всички посоки по случаен признак (както сякаш би било логично да се очаква - 
защото какво може да се предположи за една „добре възпитана“ и „нормално 
еволюираща“ мрежа, освен да се разпълзява във всички посоки, следвайки 
логиката на най-малкото съпротивление и стремейки се да привлича колкото се 
може повече възли и да ги съединява с колкото се може повече връзки?), а 
така, че в тях неизменно възникват определени хъбове, „по-равни сред 
равните“, концентратори, щастливци атрактори, избраници на съдбата, които 
имат ясно изявени преимущества и затова се превръщат или в сгъстъци от 
способности и правомощия, ресурси и енергия, или в сплъстъци от канали на 
комуникация, от натрупвания на информация, от умения за привличане и 
коопериране, от възможности да се влияе и въздейства? 

 Да предположим, че първоначално някои отделни възли на мрежовата 
структура в резултат на по-добро разположение, по-добра стартова позиция, 
по-добър произход, по-добра привлекателност (например външен вид, харизма) 
или просто поради случайно стечение на обстоятелствата, получават по-добър 
шанс от другите възли (да кажем по-добър достъп до информация, до енергия, 

 
MVIII Федералният резерв (The Federal Reserve) или Федералната резервна система на САЩ (Federal Reserve System, 
Fed) — централната банка на САЩ; състои се от Съвет (борд) на управителите (Board of Governors), 12 регионални 
резервни банки (Reserve Banks) и техните клонове, Федерален съвет за операции на открития пазар (The Federal Open 
Market Committee, FOMC). Дванадесетте регионални резервни банки често наричани „ръцете на федералния резерв” са 
разпределени измежду дванадесет региона, на които е разделена цялата територия на САЩ. Те се намират в Бостън, 
Ню Йорк (най-голямата банка по своите активи и единствено овластена да извършва операции на открития пазар), 
Филаделфия, Кливланд, Ричмънд, Атланта, Чикаго, Сейнт Луис, Минеаполис, Канзас Сити, Далас и Сан Франциско. С 
разрешението на Борда на федералния резерв, регионалните банки могат да създават клонове в своите райони. 



финанси, контакти, влияние или до някакъв друг, обезпечаващ конкурентно 
предимство ресурс). Това съответно дава на тези „привилегировани“ възли 
повече възможности за по-добър избор, дава им повече шансове за успех, 
което ги прави по-атрактивни. Спиралата се завърта — тези възли привличат 
още повече информация или енергия, финанси или контакти, влияние или от 
друг съответен, обезпечаващ конкурентно предимство ресурс, с това 
шансовете им за успех нарастват, с него се увеличава атрактивността им, те 
привличат още повече информация, енергия, финанси, контакти, влияние, друг 
съответен, обезпечаващ конкурентно предимство ресурс, с което получават 
нови и нови шансове, това умножава атрактивността им и т.н., и т.н. Житейски 
примери за подобна завъртяла се (понякога сякаш несправедливо) спирала има 
много. Например най-цитираните научни статии стимулират още повече 
изследователи да ги четат и цитират; съответно, след като нашите книги в 
науката за сигурността не излизат на друг език, освен на български, извън 
страната ни никой не ги (не ни) знае и затова никой не ги (не ни) цитира, дори 
ако има за какво, а аз съм убеден, че има.  
 А не е ли така с някое особено красиво момиче, при което опашката от 
обожатели сякаш от само себе си нараства? Така е и с книгите на някои автори 
(за мен е непонятно защо такива са да речем Паоло КуелюMIX и Елиф ШафакMX 
— ето, аз също съм се наредил сред техните читатели и съм допринесъл някак 
за популярността им), които даже сами по себе си и да са никак не лоши, са 
заразили определени категории читатели (може би по-често читателки) и се 
разпродават моментално, с пъти повече от книгите на други автори, които 
вероятно не са никак по-лоши, но не са имали късмета да попаднат на 
благодатна целева група, способна да предава „заразата“ на себеподобните и 
на техните подобни.  
 Ако даден промоутърMXI, агент, мениджър успее, защото е добър познат 
със Стивън СпилбъргMXII, или е семеен приятел с Джулия РобъртсMXIII, или е 
съсед със Силвестър СталоунMXIV, да „вкара“ една безспорно талантлива 
девойка (несъмнено блондинка) в Холивуд, т.е. да я „уреди“ с роля в някой 
филм, то поне няколко други безспорно талантливи девойки (несъмнено 
блондинки) ще се устремят към него и той ще има по-голям избор поради по-
голямото предлагане, да успее да гарантира на още някоя от тях пробив в 
Холивуд. Това ще разнесе още повече славата му и още повече нежни, млади 
и светлокоси таланти ще се наредят на опашка пред кабинета му, което в още 
по-голяма степен ще повиши шансовете му да успее при част от тях. И когато 
поредната кандидатка за артистичната слава от тази очарователна 
репрезентативна група от човечеството започне да „разузнава“ кой е най-
краткият път до Холивуд, тя ще научи, че поне 500 промоутъри, агенти, 
мениджъри предлагат услугите си, но са 5 онези, към които, ако намери начин 
как да ги открие, си струва да се обърне за съдействие. Нашият човек е сред 

 
MIX Паулу Коелю (Paulo Coelho, 1947) — бразилски писател.  
MX Елиф Шафак (Elif Şafak, 1971) — турска писателка. 
MXI Промоутър (англ. promote — спомагам, съдействам, допринасям (за), поддържам, подкрепям, подпомагам, 
насърчавам, поощрявам, „пробивам“) — човек или организация, които за сметка на трето лице се наема да 
популяризира самото него, даден продукт, марка или услуга. 
MXII Стивън Алън Спилбърг (Steven Spielberg, 1946) — американски режисьор, сценарист и продуцент, носител на три 
награди „Оскар“ — през 1994 г. за най-добър филм и най-добър режисьор за филма „Списъкът на Шиндлер“ 
(„Schindler’s List“, 1993) и през 1999 г. за най-добър режисьор за филма „Спасяването на редник Райън“ („Saving Private 
Ryan“, 1998). 
MXIII Джулия Робъртс (Julia Roberts, 1967) — американска актриса, носителка на „Оскар“ през 2001 г. за най-добра женска 
роля във филма „Ерин Брокович“ („Erin Brockovich“, 2000). 
MXIV Майкъл Силвестър Сталоун (Michael Sylvester Gardenzio Stallone, 1946), по-известен като Силвестър Сталоун — 
американски актьор, режисьор, продуцент и сценарист. 



тях, защото се е превърнал в хъб, в „по-равен сред равните“, в концентратор, в 
щастливец атрактор, в избраник на съдбата, като е успял да използва по най-
добър начин „дребните“ факти като познанството със Стивън Спилбърг, 
семейното приятелство с Джулия Робъртс или съседството със Силвестър 
Сталоун. 
 Ако един преподавател си е спечелил слава, че кандидат-студентите, 
които той подготвя влизат гарантирано в университета, това привлича към него 
нови и нови кандидат-студенти, което му дава по-добър и по-широк избор, 
шансовете му повече от тези кандидат-студенти да влязат нарастват, с тях 
расте славата му и с нея това, че го търсят още повече. А малкото конкурентно 
предимство на този преподавател може да бъде или това, че той неизменно е 
сред хората, съставящи изпитните въпроси, или това, че негов много близък 
колега е постоянно сред проверяващите писмените отговори на студентите, 
или секретарката на декана му е верен приятел и непрекъснато го информира 
относно някои изключително важни детайли за нещата, на които много ще се 
държи да присъстват в разработките (като идеологически интерпретации, 
партийни постановки или политическа коректност). 
 Или още, вече казано на шега (но само донякъде), ако добър наш 
футболист иска да заиграе в националния отбор и в чужбина (и не е син или зет 
на председателя на Българския футболен съюз), той трябва да се обърне към 
един от двамата доминиращи български футболни мениджъри — Лъчезар 
Танев или Емил Данчев. В мрежата от футболни мениджъри те по някакъв 
начин са получили в началото стратегическо предимство и това ги е направило 
по-атрактивни като „пласьори” на таланти за националния отбор и зад граница. 
В резултат на този факт предлагането на футболисти за тях и изборът, който те 
могат да правят е с пъти по-голям, отколкото при другите мениджъри, а това 
прави шансовете им за успешни продажби много по-големи, което от своя 
страна устремява нови и нови желаещи за футболен гурбетMXV да се стичат към 
тях и да търсят съдействието им, обричайки се на унизителни условия само и 
само „да излязат навън”. Ето че и мрежата на българските футболни 
мениджъри се разпространява по същия закон — с два хъба (наречени 
например „Т” и „Д”) като сгъстъци от способности, ловкост, нюх и хъс за 
успешни трансфери, защото например единият от тях е успял, за разлика от 
многото други подобни нему футболисти, да изплете паяжина от подходящи 
контакти, да научи чужди езици, да убеди знаменити колеги и приятели да му 
доверят парите си, да сполучи да привлече подходящи за изпиране пари на 
някои трибуквени силови групировки или все подобни подробности от пейзажа 
на спорта, а другият, да кажем, защото е бил на подходящо управленско място 
в доскоро държавно подпомаган футболен отбор и през него са минавали 
редица ключови контакти, възможности, обвързаности, които той, когато 
държавата е зарязала отбора, успешно е присвоил и приватизирал по 
традиционния и не съвсем незаконен и съвсем логичен начин, а заедно с това е 
попаднал малко случайно на забележителен талант и така се изстрелял във 
високите сфери, етажи и слоеве на сгъстената атмосфера на този бранш. 
 Сега ще изясня най-важните елементи във възникването и еволюцията 
на мрежовите структури, които ги превръщат в безмащабни мрежи, мащабно 
инвариантни мрежи (scale-free networks).  

Първият елемент е непрекъснатият растеж на мрежата — добавянето 
на нови възли и изграждането на нови връзки754. Макар и без да е истински 

 
MXV Гурбет (тур. gurbet от ар.)  — ходене на работа в чужбина за печалба или препитание. 



живо същество, мрежата се ражда, развива, расте — съвсем като всяко живо 
същество.  
 Всъщност, мрежа, която не може да расте, трудно би се превърнала в 
мрежа, тя само би наподобявала нещо като мрежа. В мрежовостта влиза 
развитието, изплитането, разпълзяването, добавянето на нови възли, 
втъкаването на нови връзки. Така се самоорганизира системността, така се 
самоизгражда структурата, така се самоподдържа динамиката. Ето защо 
растежът е индикация за живостта на системата, за това, че тя „диша“, 
развива се, разширява се, поддържа своя начин и темп на живот. Мрежата е 
гъвкава не на последно място поради това, че расте. Спре ли да расте, тогава 
структурата ѝ ще започне да се втвърдява, да се превръща от паяжина в 
решетка, ще нарасне енергията, която е нужна, за да се поддържа това 
самопоглъщащо се — чрез усилията за запазване на скелета — състояние на 
затвореност в себе си, защото скелетността много трудно обменя материя, 
енергия, информация с външната среда и системата трябва да хаби двойно 
повече усилия, за да се самоподдържа във и чрез такава негъвкава, 
непрекъснато вкостеняваща се структура, който пречи на потоците отвън да се 
просмукват навътре и на потоците отвътре да се просмукват навън.  
 При спрялата да расте и капсулираща се структура, в системата все по-
трудно ще се намират вътрешни депаMXVI, от които системата да черпи енергия 
— тя ги е разградила едно по едно. Точно както организмът, като започне да 
отслабва (или когато човекът иска да отслабне, в смисъл да се втали), първо 
започва да консумира (да стопява) депата, в които той се е свръхзапасил (с 
тлъстини), но когато „изяде“ тези депа, организмът посяга на свои 
съставляващи и конструктивни елементи, които определя за по-малко критични 
за съществуването си — например решава, че най-важни са му мозъкът и 
сърцето и за да има за тях енергия, започва да разгражда мускули и други 
вътрешни органи. Ето как малко метафорично и доста актуално, защото е 
близко до истинските, реалните процеси, се обосновава първото ключово 
свойство на изучаваните от нас безмащабни мрежи — това е техният 
постоянен растеж. 
 Но освен растежа,  има още един, втори елемент, друго изключително 
важно свойство, определящо жизнеността на мрежовата структура. Защото за 
да функционира ефективно една система (и въобще всеки един организъм, 
общност, общество), не е достатъчно тя да е жива, живостта е важна, но тя е 
само необходимото условие. Достатъчното условие обаче е жизнеността. 
 Много често в моите разработки, включително и в тази монография, 
говоря за системата като за жив и жизнен организъм, т.е. че тя проявява воля 
за живот, съпротивлява се срещу вредните въздействия от външната среда, 
бори се да осъществи своята цел, стреми се да управлява ефективно 
сигурността си. Подобно сравнение не е лишено от смисъл, то придава в 
метафоричен вид едни от най-важните характеристики на сложните, 
самоорганизиращи се системи, а именно, че те не съществуват и не 
функционират случайно, а непрекъснато полагат усилия да минимизират 
хаотичността, да оптимизират структурата си, да реагират адекватно на 
предизвикателствата, да поставят рисковете под контрол, да минимизират 
щетите от кризите — все елементи, присъщи на живия и жизнения организъм. 

 
MXVI Депо (фр. dépôt, от лат. depositum по depono — поставям, полагам, оставям) — склад, магазия, стоварище; място 
за съхранение на нещо; място за струпване и запазване на полезни за субекта или организма неща или вещества 
(например кръв, белтъци, енергия). 



 Сложната, самоорганизираща се система е жива и жизнена по абсолютно 
идентичен начин на живия и жизнения организъм. И това кара вече близо две 
столетия различни изследователи — антрополози, социолози, психолози, 
политолози — да анализират системата, понякога да използват за целта дори 
най-сложни методи и модели, но при все това да я мислят, провиждат и 
описват като организъм. Разбира се, подобно разглеждане и анализиране на 
системата еволюира, то постепенно надраства и изчерпва първоначалния 
биологизъм (т.е. по-простите, механични биологически аналогии), и започва да 
разкрива други, по-сложни, социални механизми, с което системата като обект 
на изследване все повече се превръща от биологически в социален 
организъм, от биологическо в социално същество, което надгражда над 
чисто биологическите императиви на оцеляването и развитието социални 
такива, а те са от по-висш порядък и съответно, съвсем естествено, изискват 
научни модели от по-висш порядък. 
 Живостта и жизнеността на системата са свързани с парадигмалното 
понятие „интерес“. Интересът е индикация, знак, символ на живостта и на 
жизнеността на системата. Наличието на интереси е необходимото условие 
една система да е жива. Система, която няма интереси, не е жива в социален 
смисъл, а само в биологически — тя потребява, отделя, но всъщност никой не я 
забелязва, не се интересува от нея, никой не се съобразява с нея и не я 
уважава, а най-много да се опита да я погълне или унищожи. 
 Да обърна внимание на следното — току-що бе казано, че това една 
система да има интереси е необходимото условие тя да е жива. Отново и 
отново ще подчертая — става дума за необходимото, но не и за достатъчното 
условие! Достатъчното условие една система да е жива е тя да се бори за 
осъществяването на своите интереси. Тогава тя е не просто жива — тя е 
жизнена. Защото система, която не желае да е жива или да се бори да е жива, 
е просто неотличима от неживата система. Смисълът да си жив и жизнен е да 
желаеш да живееш и да се бориш да живееш. А да си жив и жизнен, това извън 
биологичния смисъл означава не само да потребяваш и отделяш, а да имаш 
интереси. Да се бориш да си жив, означава да се бориш за защитата и 
осъществяването на тези свои интереси. Интересът винаги върви с борбата 
за неговото осъществяване. Така че система, която няма интереси или не се 
бори да ги защити и осъществи, е неотличима от неживата. Това означава, че 
тя или сама се е изолирала от другите системи, или фактът на нейното 
съществуване може да се пренебрегне, защото тя не е в състояние да играе 
каквато да е роля във вътрешносистемните отношения, нито пък да накара 
който или когото да било да се съобразява с нея (например Албания през 
Студената война — незначима и ненужна, загубена във времето и 
пространството). Каква е поуката за България? В своята политика за сигурност 
и отбрана, в своята външна политика, България не бива да допуска ситуация, 
при която  нейната геополитическата ценност да клони към 0 или да стане 
практически равна на 0. Това може да я сполети, ако няма собствена визия за 
сигурността си и следва сляпо политиката на някоя външна [велика] сила. 
 Растежът, когато ключовият въпрос е „Колко?“, т.е. „Още колко  възли 
ще включи системата?“, е количествен измерител на развитието на 
системата, свидетелство за нейната живост. Системата е жива, когато в нея 
има растеж — растеж физически и/или физиологически, растеж психически или 
психологически, ценностен и/или целевопостигащ растеж, структурен или 
функционален растеж.  



Не по-маловажен, а може би дори и много по-важен, въпрос, освен 
въпроса „Колко?“ — въпрос, свързан с количеството; е въпросът „Как?“ —  
въпрос, свързан с качеството. Защото една система може да расте и 
самоцелно, заради самия растеж, без особено влагане на интелект, без да се 
стреми да бъде ефективна — като просто натрупва маса (което съвсем не е 
безопасно за нея), наедрява, раздува се, и дори като се разплува. Въпросът 
„Как?“ е адресиран именно към ефективността, към фината настройка на 
системата, към смисъла на съществуването ѝ, а значи към нейната жизненост. 
Затова и второто ключово свойство на мрежовите структури е свързано с 
отговора на този въпрос: „Как се осъществява развитието на мрежата?“.  
 В основата на развитието на изучаваните от нас мрежи е много силното 
предпочитание, което се проявява по отношение на т.нар. хъбове. Това силно 
предпочитание (или този изявен предпочтителен избор) е отдавна прието да 
бъде наричан в изследванията на мрежовите структури „preferential attachment”, 
т.е. преференциално присъединяване, превеждано и като привилегировано или 
предпочтително свързване755 (а понякога натрупващо се предимство, 
кумулативно преимущество – cumulative advantage756). 
 Преференциалното присъединяване (привилегированото или 
предпочтителното свързване, preferential attachment) означава, че когато се 
появяват нови възли, те предпочитат да се свържат с хъбове, т.е. с възлите, с 
които останалите елементи най-често се свързват, които са най-
предпочитаните. Т.е. колкото по-свързан е един възел, толкова по-голяма е 
вероятността новият възел да се свърже имено с него, а това става за сметка 
на останалите възли, които се явяват непредпочитани или слабо предпочитани. 
Така ако имаме два възела, единият от които е с два пъти повече връзки от 
другия, то вероятността новият възел да се свърже с първия е два пъти по- 
голяма от вероятността той да се свърже все пак с втория757. Това би могло да 
се разясни също така и по следния начин: новите възли се свързват с вече 
съществуващите с вероятност, която е пропорционална на броя на връзките, 
които старите възли вече имат, т.е. те с по-голяма вероятност (а значи и с по-
голяма готовност) ще се свържат с оформилите се концентратори, отколкото с 
някои сравнително „по-самотни”, по-малко „атрактивни“, по-малко „влиятелни“ 
възли. Това е реалният практически смисъл, който се съдържа в 
преференциалното присъединяване (привилегированото или 
предпочтителното свързване, preferential attachment) — т.е. във второто 
ключово свойство при еволюцията на мрежите от типа безмащабни или scale-
free,  статистически пресъздавана чрез Степенното разпределение или Power 
law. Робърт Мертън нарича подобен принцип на разрастване на мрежата чрез 
предпочитано присъединяване „Ефект на Матея”, следвайки Свето Евангелие 
от Матея: „Защото всекиму, който има ще се даде и приумножи” (Мат. 
25:29)758. Нерядко този модел се нарича и „Богатите стават по-богати” (The Rich 
Get Richer), а пък нашият народ го е казал: „Пари при пари отиват“ или „Където 
е текло, пак ще тече“, „Злото не идва само“. Или както самият Робърт Мертън 
цитира неназован нобелов лауерат по физика: „Светът е странен в начина, по 
който дава кредит. Той има склонност да дава кредит на [вече] известни 
хора“759.  
 Второто ключово свойство на безмащабните мрежи, 
предпочтителното свързване (както аз предпочитам да го наричам), активира 
въпроса „Как?“, т.е. „Как ще се включват новите възли?“ — това е качествен 
измерител на развитието на системата, свидетелство за нейната жизненост. 



 Сега вече можем да обобщим как се разгръщат и развръщат 
безмащабните мрежи така, че се образуват в тях известен брой хъбове, т.е. 
възли с много връзки, а останалите и то доста голям брой възли имат 
сравнително малко връзки. Безмащабните мрежи (мрежите, подчинени на 
Степенното разпределение) се зараждат, нарастват и еволюират в 
пространството и във времето чрез действието на два механизма – (1) 
растеж и (2) предпочтително свързване.  
 Тези два механизма ни помагат да си обясним съществуването на 
хъбовете и следователно развитието на мрежата като не „егалитарно“ (т.е. 
„демократично“), а „елитарно“ (т.е. „аристократично“). Когато се появяват 
нови възли, те развиват тенденция да се свързват към най-свързаните възли и 
затова тези предпочитани възли получават много повече свързвания, отколкото 
техните по-малко свързани съседи760. По-нататък ще продължим 
разсъжденията си за въздействието на двата механизма върху социалните 
общности и обществата. Тук само ще кажа предварително, че не е никак трудно 
да се съобрази, че растежът и предпочтителното свързване са характерни 
и едновременно проявяващи се механизми за много социални (и не само 
социални, но в момента ни интересуват предимно социалните) системи. А това 
води до логически важния извод, че за добро или лошо най-вероятното 
развитие на социумите е към структури, в които сравнително значителен брой 
участници получават относително малък дял от ресурса (ценността, благото, 
парите, имуществото, властта, влиянието и т.н.), който се разпределя, а 
сравнително малък брой участници получават относително значителен дял от 
разпределяния ресурс (ценност, благо, пари, имущество, власт, влияние и т.н.). 
 Установяването на съвместното въздействие на механизмите на 
растежа и предпочтителното свързване, водещо до възникване на 
безмащабните мрежи е част от сериозния принос на Алберт-Ласло Барабаши 
(разбира се — и на Река Алберт) в изучаването на мрежовите структури. Би 
трябвало обаче да се уточни, че Дерек де Сола ПрайсMXVII, много преди Алберт-
Ласло Барабаши (и Река Алберт, естествено), изследва цитиранията в 
научните публикации и на практика доказва, че тяхната мрежа се основава на 
ръста и предпочтителното свързване, а значи е безмащабна761. 
Публикацията му е построена на идеята на принципа „Богатите стават по-
богати” (The Rich Get Richer), използван за да обясни разпределението на 
богатството в обществото. Чрез своето проучване Дерек де Сола Прайс 
наистина и то за своя голяма изненада получава модел на мрежата на 
цитиранията, която се оказва подчинена на Степенното разпределение и 
нагледно показваща, че колкото повече цитирания има една публикация, 
толкова по-вероятно е тя да бъде цитирана и в бъдещи публикации762. Така 
Дерек де Сола Прайс е бил много близо и то около 35 години по-рано до 
извеждането на общите принципи за еволюция на мрежите, но такъв е законът 
и такава е логиката на научните открития, че човек би трябвало да осъзнае 
какво е постигнал, да го постави в по-широк контекст, иначе ще мине покрай 
откритието и тази му публикация ще бъде запомнена само като полезен факт. 
 

 
MXVII Дерек де Сола Прайс (Derek de Solla Price, 1922—1983) — английски физик, историк на науката, социолог. 



 
 

Илюстрация 6.8. Раждането на безмащабната мрежа чрез ръст и предпочитано 
свързване. Зелената точка е новият, присъединяващ се към мрежата възел763. 

 
 Съставяйки си обща и същевременно доста конкретна представа за това 
как възникват и се развиват безмащабните мрежови структури, при това 
образна, т.е. зрителна, представа, а не само умозрителна, можем да направим 
някои изводи за тяхната възможна стабилност и за евентуалната им уязвимост. 
 Най-напред трябва да се припомни и посочи, че в мрежите, изградени на 
случаен принцип (т.е. с Поасоново разпределение), всички възли (върхове) са 
относително равноправни и с приблизително еднакъв брой връзки (ребра), 
затова произволното премахване на някой възел може да прекъсне мрежата 
или да намали рязко нейната свързаност. А оттук следва, че тези (случайните) 
мрежи са много силно уязвими срещу случайни въздействия. 
 За разлика от тях безмащабните мрежи, изградени чрез растеж и 
предпочтително свързване (т.е. със Степенно разпределение), се развиват 
така, че в тях има малък брой хъбове. Ето защо премахването на възел на 
случаен принцип, т.е. премахването на случаен възел много рядко би могло да 
предизвиква сътресения в мрежата и промяна на нейната структура, защото 
най-вероятно случайният удар ще засегне някой по-незначителен възел — ние 
помним, че големият брой възли в такава мрежа е с малък брой връзки. Така че 
безмащабните мрежи (а това са мрежите, от които ние се интересуваме и 
които ние изучаваме и изследваме!) са устойчиви при случайни въздействия 
(например удари) срещу тях. В същото време, поради силната обвързаност на 
хъбовете с множество други възли, те се превръщат в ахилесова пета на 
безмащабната мрежа, тъй като съзнателно фокусиран удар върху тях може да 
ги извади от мрежата и с това да я разкъса значително, да я повреди сериозно, 
да я парализира задълго и да я деморализира опасно. Изводът е очебиен, 
очевиден и очеваден — и той е, че безмащабните мрежи са много силно 
уязвими срещу преднамерени въздействия, т.е. при целенасочени атаки 
срещу хъбовете764. Получава се, че главното богатство на безмащабната 
мрежа — нейните хъбове се превръщат в нейно проклятие — мрежата 
инвестира в тях огромни ресурси и надежди, но това ги прави твърде значими 
за нея, те стават възли, без които мрежата не би могла да функционира 
оптимално, а при определени условия тя изобщо не би могла да функционира и 
насоченият с хирургическа точност удар по някой хъб може да предизвика 
фатални сътресения и дестабилизиране на мрежата. Но това е поука и за 
самите хъбове. Те в значителна степен превъзхождат всички останали възли и 
биха се изкушили да си въобразят, метафорично казано, че всичко в мрежата 
се върти около тях, че мрежата съществува едва ли не заради тях. Това може 
да се окаже огромна заблуда за хъбовете. Те могат да са радват на 
привилегиите, които притежават и на ползите и преимуществата, които им носи 



техният специален статус, само ако мрежата е жива, стабилна, 
функционираща. В този смисъл връзката е двупосочна — сигурността на 
мрежата и сигурността на хъбовете са практически едно и също, но хъбовете 
би трябвало да разбират, че точно както съществуването на мрежата и тяхното 
съществуване са еквивалентни, точно така и благото на мрежата и благото на 
хъбовете е еквивалентно и по същия начин, по който мрежата се грижи за 
сигурността на хъбовете, защото се грижи за своята сигурност, точно така и 
хъбовете трябва да се грижат за благото на мрежата, защото така се грижат за 
своето благо и поради тази фундаментална причина просперитетът на 
хъбовете и просперитетът на мрежата са практически едно и също. 
 Възниква въпросът колко хъбове трябва да бъдат извадени от мрежата, 
за да бъде тя напълно разбита. Изследванията засега твърдят, че най-вероятно 
трябва да бъдат елиминирани от 5 до 15 процента от всички хъбове765. 
 

 
 

Илюстрация 6.9. Въздействие върху безмащабната мрежа при удари, изваждащи от 
строя възли на случаен принцип (Accidental Node Failure) и при удар срещу хъбове 
(Attack on Hubs)766. 

 
 Сега идва може би най-важното като практическо значение и ориентация 
за действие — в начина, по който се разпространяват повечето мрежови 
структури, се крият една добра и една лоша новина. Тези новини следват от 
констатирания факт, че безмащабните мрежови структури са много 
устойчиви на атаки срещу тях, проведени по случаен принцип или на случайни 
повреди и прекъсвания в системата, но са много уязвими (чувствителни) на 
организирана (преднамерена) атака в най-значимите хъбове (сгъстъци, 
сплъстъци). 
 Нека започнем с лошата новина. А тя е, че в разглежданите от нас 
структури вирусът (туморът, възмутителят) не може да бъде победен веднъж и 
завинаги, не може да бъде премахнат окончателно и безвъзвратно. За жалост, 
ние никога няма да можем да унищожим всички вируси в Интернет, всички 
ракови клетки в организма, всички терористи по света. Това е невъзможно за 
безмащабните мрежови структури.  
 Безмащабните мрежи са илюстрация на живота, те са начинът, по който 
животът се осъществява, те са животът. И затова в тях винаги и завинаги ще 
има всичко от живота — и лошото, и хубавото, ще има динамика, ще има 



успехи и провали, мигове на щастие и минути на униние. Безмащабните 
мрежови структури не обещават, че няма да има вируси, че няма да има 
причинители на страдания, ядра, ядки, клетки на хора, за които насилието е 
част от тяхната жизнена стратегия или от тяхното явно безсилие. Като говоря 
за лошата новина, аз искам да кажа само едно, че това, което изпълва живота 
ни, то ще съществува постоянно и в безмащабните мрежи. А в живота има 
всичко и никой не му се сърди за това, а го приема като нормално. Какъв би бил 
животът, ако в него го нямаше и лошото, неприятното, тъжното, грозното. Как 
тогава ние бихме оценили и бихме ценили доброто, приятното, радостното, 
красивото?  
 Безмащабните мрежи са илюстрация на живота, те са начинът, по който 
животът се осъществява, те са животът. И затова в тях винаги и завинаги ще 
има всичко от живота — и лошото, и хубавото, ще има динамика, ще има 
успехи и провали, мигове на щастие и минути на униние. Безмащабните 
мрежови структури не обещават, че няма да има вируси, че няма да има 
причинители на страдания, ядра, ядки, клетки на хора, за които насилието е 
част от тяхната жизнена стратегия или от тяхното явно безсилие. Като говоря 
за лошата новина, аз искам да кажа само едно, че това, което изпълва живота 
ни, то ще съществува постоянно и в безмащабните мрежи. А в живота има 
всичко и никой не му се сърди за това, а го приема като нормално. Какъв би бил 
животът, ако в него го нямаше и лошото, неприятното, тъжното, грозното. Как 
тогава ние бихме оценили и бихме ценили доброто, приятното, радостното, 
красивото?  
 Но освен лошата, има и добра новина. Добрата новина е, че поради 
тяхната организация (Степенното разпределение) и начина на разгръщането 
им в пространството и във времето (растежът и предпочтителното 
свързване), в безмащабните мрежови структури е напълно възможно 
вирусът (туморът, възмутителят) да бъде поставен под контрол! За тази 
свръхприоритетна цел не е необходимо да преследваме вируса (тумора, 
възмутителя) из цялата мрежа. Достатъчно е да ударим неговите 
концентратори, основните сгъстъци и главните сплъстъци — хъбовете. 
Ликвидирайки ги, ще спечелим стратегическо преимущество, ще завладеем 
инициативата, ще можем да се насочим към следващите по натрупване на 
вируси възли  и ще можем да се справим с тях.  
 Да речем (тук примерът е с обратен знак) — не е необходимо 
терористите да удрят летище след летище, за да разрушат системата на 
въздушния пътнически транспорт в САЩ. Те могат да постигнат тази цел, 
удряйки само някои от летищата, които са най-плътно свързани с авиолинии с 
останалите летища в страната. Друг пример е, че не е необходимо един 
компютърен вирус да бъде „преследван” из цялото Интернет пространство, за 
да бъде унищожен. Важното е да се „почистят” най-значимите сплъстъци 
(сървъри), където той е влязъл. А че някъде, образно казано, в Уганда има още 
от този вирус, това няма да застраши сигурността на Мрежата и да донесе 
непоправими щети. На този принцип действат съвременните лекарства срещу 
рак. Те не водят изтощителна война с всяка ракова клетка в организма, а 
атакуват сгъстъците, напластяванията, където има най-опасна концентрация от 
такива клетки, където процесът на деление е набрал ход и бълва нови и нови 
ракови клетки. Тези лекарства с агресивен и с прецизно насочен подход „удрят” 
първичните огнища, органите, най-напред и/или най-тежко поразени от 
раковите клетки. А ако някъде в тялото има, образно казано, изолирана ракова 



клетка, то имунната система на организма ще се справи с нея. Понякога това се 
оказва достатъчно, за да се излекува организмът и да изчезнат метастазите, 
или става възможно болестта да бъде преборена с допълнително лечение767. 
 Следващата глава е посветена на практическата приложимост на 
знанията ни за безмащабните мрежи. Затова тук споделям само общи 
съображения. Ще допълня само, че спецификата на безмащабните мрежи 
може да се използва както при ваксинирането във и в борбата срещу СПИН и 
други заразни болести, които преминават в епидемии, особено такива, които 
могат да представляват смъртоносна заплаха, така също и в рекламата и 
продажбите на стоки и услуги (принципът на заразяването), за които пише така 
поетично Малкълм Гладуел768. И още нещо, в противодействието срещу чумата 
на ХХІ век тероризма не е необходимо да се изтребват терористите един по 
един. Това е все едно да си мислим, че ще унищожим бълхите, смачквайки ги 
една по една. Трябва да се ударят сгъстъците от терористи — ядрата, ядките, 
спящите клетки, гнездата, сборищата около някои джамии, където се натрупва 
критична маса от бъдещи екстремисти и камикадзета. Така ще овладеем 
инициативата, това ще ни даде време и ще можем да концентрираме още сили 
— полиция, спецслужби и части със специално предназначение за още по-
успешни удари. Изводът е, че борбата с мрежовите структури на тероризма в 
никакъв случай не е безнадеждно усилие, тя е обречена на успех, закодиран в 
някаква степен в самата архитектура и в начина на развитие и разпространение 
на тези структури. Но за да постигнем успех в тази борба ние — като държава, 
като система за сигурност и като общество, трябва да бъдем на нивото на 
предизвикателствата и рисковете. 
 
 Да подведем засега чертата под главните характеристики на изучаваните 
от нас мрежи и да видим дали и доколко тези характеристики са съвместими. 
 Най-напред в тази глава бяха анализирани мрежите тип „Малък свят“. 
Нека да ги наричаме наричани „мрежи SW“ („Small World“). Този тип мрежи 
имат две водещи свойства: 

(1) свойство първо, или SW-1 — Висока степен на клъстеризация 
(локално явление, „тясна свързаност“); 

(2) свойство второ, или SW-2 — Ниско значение на средната 
дължина на пътя (т.е. относително кратък път между които и да са 
два възела — принципът „Шест степени на разделение”; глобално 
явление, „силна свързаност“). 

 След това бяха анализирани безмащабните мрежи. Нека да ги наричаме 
„мрежи SF“ („Scale-Free“) Този тип мрежи също имат две водещи свойства: 

(1) свойство първо, или SF-1 — Растеж (живост на мрежата, 
количествен измерител на развитието на мрежата); 

(2) свойство второ, или SF-2 — Предпочтително свързване 
(жизненост на мрежата, качествен измерител на развитието на 
мрежата). 

 В общия случай мрежовите структури „Малък Свят“ и „Безмащабност“ 
не са еквивалентни една с друга. По принцип една мрежа може да бъде от типа 
„Малък свят“ без да е безмащабна (дори може да е случайна, в смисъл random 
network). Достатъчно е да си припомним примера как ако повечето хора имат 
300 познати, то познатите на познатите на познатите на техните познати стават 
3004, т.е. 8 100 000 000, а това е повече от сегашното население на света 
7 100 000 000 (в случайната мрежа ние сме максимум на 4 стъпки като 



познанства отдалечени от всеки човек на планетата). Така че мрежа тип „Малък 
свят“ може да няма никаква по-сериозна организация, освен силно 
клъстериране и малко разстояние между възлите769.  
 Така също и една безмащабна мрежа би могла да не бъде от типа 
„Малък свят“ — достатъчно е да не е клъстерирана. Една огромна група хора 
може да бъде свързана с един човек (който е хъб, концентратор), но да не се 
познават помежду си или да не са толкова силно свързани един с друг, колкото 
са свързани с него. 
 И въобще, чисто хипотетично, при четири различни свойства SW-1, SW-2, 
SF-1, SF-2, можем да имаме 42=16 възможни комбинации в зависимост от това 
дали всяко едно от тези свойства е изпълнено или не е изпълнено. Разбира се, 
анализът на цялата „колекция“ от хипотетично възможни 16 комбинации и това 
дали могат на теория и още повече на практика да се реализират те, не влиза в 
приоритетите на тази монография. Подобно изследване на 16 подтипа мрежи 
наистина би означавало фундаментално  осмисляне на сериозни теоретични 
конструкции и по-важното — би изисквало обработката на колосален 
експериментален набор от най-различни данни. 
 ◦ Например, на теория, можем да имаме тип мрежи, условно назован T1 с 
ниска степен на клъстеризация, с високо значение на средната дължина на 
пътя, без растеж и без предпочтително свързване (т.е. не са изпълнени и 
четирите условия SW-1, SW-2, SF-1, SF-2).  
 ◦ Също така можем да имаме тип мрежи T2 с висока степен на 
клъстеризация, с високо значение на средната дължина на пътя, без растеж и 
без предпочтително свързване (т.е. изпълнено е условие SW-1, но не са 
изпълнени другите три условия SW-2, SF-1, SF-2).  
 ◦ … 
 ◦ Така постепенно можем да продължим до тип мрежи T15 с висока степен 
на клъстеризация, с ниско значение на средната дължина на пътя, с растеж и 
без предпочтително свързване (т.е. изпълнени първите три условия SW-1, SW-
2, SF-1, но не е изпълнено четвъртото условие SF-2). 
 ◦ И накрая можем да стигнем до тип мрежи T16 с висока степен на 
клъстеризация, с ниско значение на средната дължина на пътя, с растеж и с 
предпочтително свързване (т.е. изпълнени са и четирите условия SW-1, SW-2, 
SF-1, SF-2). 
 Всичкото това обаче е единствено на теория. На практика нещата са 
много по-различни и може да се каже, че сред учените има известен разнобой 
на мненията доколко съвместими са двата типа мрежи — „Малък свят“ и 
„Безмащабност“, т.е. доколко вероятно е да имаме вариант T16. 
 Според една група учени и изследователи, безмащабните мрежи са 
подмножество на всички мрежи тип „Малък свят“, защото „(i) средното 
разстояние между възлите в мрежата нараства изключително бавно с размера 
на мрежата, и (ii) коефициентът на клъстеризация е по-голям отколкото в 
случайните мрежи (random networks)“.770 
 Според друга група учени и изследователи, мрежите тип „Малък свят“ 
са практически винаги безмащабни мрежи, защото „Механизмът „Богатите 
стават по-богати“ („The Rich Get Richer“) съдържа нещо повече, от това, което 
можете да си помислите. Той се оказва естествен  двигател на архитектурата 
„Малък свят“ и може отлично да бъде поставен в основата на структурата на 
много други мрежи […] Структурата „Малък свят“ […]  се появява поради 



същата причина […] като резултат от „Богатите стават по-богати“ („The Rich Get 
Richer“)“771. 
 Според трета група учени и изследователи, двата модела „Малък свят“ 
и „Безмащабност“ са коренно различни: „Моделът „Малък свят“ има степенно 
разпределение с връх (пик), следователно топологията на реалните мрежи с 
безмащабно разпределение е фундаментално различна от мрежите „Малък 
свят“. Безмащабният модел на Барабаши-Алберт от друга страна, не може да 
се справи с високото клъстериране на повечето реални мрежи“.772 
 → Според трета група учени и изследователи, двата модела „Малък 
свят“ и „Безмащабност“ са коренно различни: „Моделът „Малък свят“ има 
степенно разпределение с връх (пик), следователно топологията на реалните 
мрежи с безмащабно разпределение е фундаментално различна от мрежите 
„Малък свят“. Безмащабният модел на Барабаши-Алберт от друга страна, не 
може да се справи с високото клъстериране на повечето реални мрежи“.773 
 Моят извод обаче, а той се подкрепя от анализите на четвърта, но 
немалка група учени и изследователи е, че редица от реалните мрежи 
съчетават двата модела, а следователно те са от тип T16 — едновременно 
са SW и SF,  т.е. както са мрежи тип „Малък свят“, така са и безмащабни 
мрежи — вж. например774,775 или следното много точно наблюдение: „И все пак, 
приликите между двата типа мрежи са вероятно по-важни от техните различия 
[…] Разликите са по-скоро като отличаващите се детайли на деликатните 
фризовеMXVIII на голяма катедрала, а не значителните структурни 
характеристики, които правят разпознаваема една катедрала дали е 
готическаMXIX или в римски стилMXX“776. А пример за това, че двете свойства са 
напълно съвместими, т.е. че мрежата може да бъде и силно клъстерирана, и 
безмащабна, е даден в статиите777,778 (вж. Илюстрация 6.10.) и се отнася до 
мрежи, в които малки, но силно свързани клъстери от възли са съединени в 
големи, по-малко клъстерирани системи. Впрочем, подобен тип структура и 
динамика се наблюдава в паяжината WWW, където клъстери от Web страници, 
ориентирани към една и съща тема са „разтворени“ в голяма мрежа, или в 
клетката, където има клъстери от молекули, които изпълняват специфична 
функция. 
 

     

 
MXVIII Фриз (лат. frisium, през фр. frise — украшение) — дълга хоризонтална ивица, обикновено в горната част на 
посторйка. Понякога е украсена с абстрактна релефна композиция, друг път е изрисувана или съвсем гладка. Терминът 
също така се отнася до всяка дълга и тясна хоризонтална лента, използвана за декоративни цели. Може да се отнася 
до външната, украсена част на паркет или килим, както и горната част на предмет, украсен с живописни изображения, 
независимо от начина на тяхното изпълнение. 
MXIX Готическа архитектура — стил, който процъфтява по време на късното средновековие. Стилът възниква през XIIвек 
във Франция и продължава до XVI век. Готическата архитектура е стилът най-известен като архитектурата на много от 
най-забележителните катедрали и църкви, замъци и кметства, университети и частни сгради  в Европа. 
MXX Римска архитектура — характерна за древен Рим и после пренесла се в средновековна Европа. Благодарение на 
архитектурни нововъведения (например кръгли и кръстовидни сводове, куполи и т.н., които са непознати за древните 
гърци, тази архитектура разнообразява формите, постига височина, широчина и дълбочина на постройките, но основно 
в нея се чувства древногръцкото влияние. 



  
 Илюстрация 6.10. Мрежи, съчетаваща безмащабност и висока клъстеризация779,780. 

 
 По-горе бяха приведени различни случаи на мрежи, които са от типа 
„Малък свят“, както също така и примери за безмащабни мрежи. Сравнявайки 
двата списъка (които съвсем естествено не претендират за изчерпаемост и 
пълнота), можем да видим къде те се припокриват, т.е. кои от тези мрежи са 
едновременно от типа „Малък свят“ и безмащабни, т.е. едновременно SW и SF 
— а това, оказва се, са един широк кръг от най-различни мрежи: WWW 
паяжината; Интернет; електропреносни мрежи; генните мрежи; невронните 
мрежи; протеиновите мрежи; метаболитните мрежи; лингвистичните мрежи; 
мрежата на филмовите артисти в Холивуд и много други. 
 
 Нека да отделя малко повече внимание на един от най-семплите на пръв 
поглед, а всъщност най-удивителните природни и статистически закони — 
Законът за степенното разпределение. Този закон не е поредната суха 
математическа формула, която по отношение на голяма част от мрежите 
отговаря в известна степен удовлетворително на данните от експериментите. 
Този закон е свързан с феноменологиятаMXXI на критичните явления в 
сложните, динамични системи781.  
 Всъщност, за пълнота на разказа, ще посоча, че при изучаването и 
осмислянето на мрежите се използва богата палитра от различни закони.  
 
 ЗАКОНЪТ НА МЕТКАЛФ е един от тези закони. Той носи името на автора си 
Робърт „Боб“ МеткалфMXXII. Съгласно този закон стойността на една мрежа за 
използващите я е еквивалентна на квадрата от броя на нейните възли. Така ако 
в мрежата има n абоната, общата стойност на мрежата VNM (value of a network, 
Metcalfe’s Law) се определя от следната формула: 
  VNM = n.(n-1) = n2 - n.  
 По този начин стойността (полезността) на мрежата расте 
експоненциално с нейното разширяване, т.е. включването на нови клиенти, 
докато разходите за всеки нов клиент остават постоянни и дори могат да 
намаляват. Това означава нещо много важно: стойността на мрежата (тя 
нараства с квадрата на броя на възлите) значително изпреварва разходите за 
нейното разширяване (те нарастват линейно с броя на възлите). А оттук 
следва, че „глобата за това да си вън от мрежата се увеличава с нейния ръст, 
понеже намаляват възможностите за достигане на друг елемент вън от нея“782. 
Както отбелязва Джон БраунингMXXIII обаче, наблюденията, с помощта на които 
Робърт Меткалф е формулирал своя закон са се базирали на идеята за 
телефонната мрежа, съединяваща всеки два индивида и съответно общото 
количество на възможните връзки в мрежата е зависело от възможните връзки 
между всеки два абоната. Но днешните мрежи могат да съединяват 
едновременно повече и дори много повече от двама души и е естествено 
стойността на мрежата да нараства много по-бързо.783 Съответно, когато се 
съединят две мрежи, новата мрежа ще има значително по-висока стойност от 

 
MXXI Феноменология (фр. phénomène от гръцки φαινομενον — явление, това, което се явява/показва и λογος — слово, 
наука) — цялост от знания, които свързват опитни наблюдения над определени феномени помежду им; теория, която 
изразява резултатите от наблюдавани явления без да се обръща детайлно внимание на тяхното фундаментално 
значение; едно от направленията във философията на ХХ век, задача на което е описването на феномена (явлението, 
събитието, опита) на основата на първичния подтик на познаващото съзнание. 
MXXII Робърт „Боб“ Меткалф (Robert "Bob" Metcalfe, 1946) — американски електроинженер и учен. 
MXXIII Джон Браунинг (John Browning) — журналист, пишещ на икономически теми. 



сумата на стойностите на двете мрежи, ако всяка функционира независимо от 
другата784. 
 

           
 
 Илюстрация 6.11. Нагледно изображение на Закона на Меткалф. 

 
 ЗАКОНЪТ НА РИЙД е друг от тези закони. Негов автор е Дейвид РийдMXXIV. 
Според този закон стойността на мрежата нараства не пропорционално на 
квадрата на нейните абонати, т.е. не като а n2, а експоненциално с размера на 
мрежата — като 2, повдигнато на степен броя на абонатите, т.е. като 2n. Ето 
защо общата стойност на мрежата VNR (value of a network, Reed’s Law) се 
определя от следната формула: 
  VNR = 2n - n - 1.  
 Точният вид на формулата се определя с известни математически 
съображения: при n участници в мрежата общият брой от всички възможни 
подгрупи от тези участници е 2n (това лесно може да се съобрази — във всяка 
от възможните подгрупи даден елемент или влиза, или не влиза и все едно да 
образуваме всички поредици от n числа, при които числата са само 0 или 1 — 
например ако елементите са 3, това са всички 23=8 комбинации, съставени от 0 
и 1, а именно 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). Но в тези 2n комбинации е 
включено празното подмножество (в случая на 3 елемента това е комбинацията 
000), както и n подмножествата, съставени от 1 елемент (100, 010, 001) и тези 1 
+ n комбинации трябва да бъдат извадени от общия брой 2n. Ето така се 
получава формулата 2n - n - 1 (когато елементите са три, това означава 8 - 3 - 1 
= 4 или 011, 101, 110, 111). Поради свръхбързото нарастване на 2n в сравнение 
с n, 2n и 2n - n - 1 са от един и същи порядък ≈ 2n.  
 Тази формула вече показва наличието на мрежовия ефект — 
обединяването на усилията дори на малък брой ползватели рязко увеличава 
стойността на тяхната съвместна мрежа. Това е така, защото при 10 абоната 
според Закона на Метклиф стойността на мрежата би била 102=100, докато 
според Закона на Рийд тя би била вече 210=1024. Нека не ни изненадва тази 
огромна разлика — ако Законът на Метклиф бе свързан с телефонните 
комуникации, Законът на Рийд се отнася до компютърните и социалните мрежи. 
Поради тази причина Дейвид Рийд е бил убеден, че неговият закон 
свидетелства за много важна културна и икономическа промяна. Когато 
мрежата се стреми да разпространява еднопосочно информация до абонати, 
както телевизионната мрежа, стойността на мрежата нараства линейно, т.е. 
пропорционално на броя на абонатите; когато мрежата създава условия за 
обмен на информация между всеки два отделни абоната, както бе в първите 
години на Интернет, тогава нейната стойност нараства „квадратно“, т.е. 
пропорционално на квадрата на абонатите; обаче когато мрежата предоставя 
възможности за създаване на групи, които си обменят информация, както е 

 
MXXIV Дейвид Рийд (David Reed, 1952) — американски  учен в областта на компютърните науки. 



днес при Интернет, тогава нейната стойност нараства експоненциално, т.е. 
пропорционално на 2, повдигнато на степен равна на броя на абонатите.  
 Културната и икономическата промяна е очевидна и тя несъмнено в 
дълбоката си същност е парадигмална: 

✓ При линейната зависимост (телевизията) главното е информацията: 
„съдържанието е кралят“ (тази фраза може да се чете отляво 
надясно и отдясно наляво) и източниците на информация (те са малко 
на брой) тогава се конкурираха за клиенти на базата на ценността на 
тяхното съдържание. 

✓ При Закона на Меткалф „транзакцията е кралят“ — главното е 
обменът, комуникацията, взаимодействието, а важното е това, което 
се разменя (например и-мейли, e-mails; съобщения в смисъл 
messages, есемеси).  

✓ Докато при Закона на Рийд „съвместно създадената стойност е 
кралят“ — тук вече доминира обединено произведеният смисъл, 
общата и допълвана новина, мълвата, ако щете клюката, 
непрекъснато актуализираното от групата знание.785  

 В мрежата, която вече наистина е мрежа, а не само технология, 
хоризонталните връзки са извор и източник на доверие и сътрудничество, 
докато в йерархично изградените структури или в йерархично мислещите, 
йерархично комуникиращите структури, дори да имат някаква мрежовост в 
градежа си, преобладават много повече властта и съгласяването по принуда786.  
 Постепенно се приближавам към Закона за степенното разпределение, 
но най-напред да се спра на Закона на Юл.  

ЗАКОНЪТ НА ЮЛ  дължи името си на Джордж Ъдни ЮлMXXV. През 1925 г. 
Джордж Юл анализира процес в биологическите системи, който днес се нарича 
предпочтително свързване и на практика е предвестник на генната 
селекция787. При този процес се наблюдава степенно разпределение при 
изобилието от биологически видове, разположени в таксономичнотоMXXVI 
еволюционно дърво, което има безмащабни, т.е. фрактални свойства. Това 
степенно разпределение е със степен γ близка до 2. Джордж Юл дава 
обяснение на процеса, базирано на удивително проста и логична идея, която 
съвсем накратко ще се опитам да опиша на разбираем за читателя език.  
 Биологичните видове възникват чрез мутации. Джордж Юл предполага, 
че еволюционната поява на нов род се осъществява чрез постепенно 
нарастване на индивидите, случващо се основно по два начина: 

(i) поява на нов род с отделен вид; и 
(ii) поява на нов вид във вече съществуващ род.  

 След анализ на тези две възможности Джордж Юл твърди, че първо, има 
много малък шанс чрез мутация да възникне нов род; и второ, мутациите в 
даден род с повече видове са по-чести и затова вероятността от поява на нов 

 
MXXV Джордж Ъдни Юл (George Udny Yule, 1871—1951) — английски статистик. 
MXXVI Таксономия (др. гр. τάξις — устройство, ред, порядък, организация и νόμος — закон) — наука за принципите, 
правилата, теорията, методите и приложението на класификацията и систематизацията, в т.ч. на живите организми.  
Таксон (лат. taxon, мн. ч. taxa; от др. гр. τάξις) — група в класификацията, състояща се от обекти, обединени на 
основата на общи свойства и признаци. Всеки жив организъм се смята за принадлежащ към неопределен брой таксони 
с последователно намаляващ ранг. Видовете в един таксон имат общи прилики (характери), а степента на сходство 
между видовете се увеличава с намаляващия ранг. Традиционните първични рангове по намаляващ ред са следните (в 
скоби са посочени латинските наименования): надцарство, империя (superregnum), царство (regnum), тип или отдел 
(phylum, divisio), клас (classis), разред (ordo), семейство (familia), род (genus), вид (species). Основният ранг в 
йерархията е видът. Всеки организъм принадлежи към един (и само един) вид, всеки вид принадлежи към един (и само 
един) род, и т.н. за всички първични рангове. (Тип и отдел отговарят на един и същ ранг в йерархията, но е прието тип 
да се използва само в зоологията, а отдел за всичко останало.) 



вид по този начин (чрез мутация от съществуващ вид в този род) е по-голяма. 
Вторият вариант обезпечава интензивно увеличаване на всички индивиди (и от 
старите видове, и от новия вид) в големия род. И ако честотата на поява на нов 
вид е пропорционална на броя на различните видове в рода (едно напълно 
естествено предположение), тогава това увеличаване води до появата на 
степенно разпределение, за което е лесно да се покаже, че е със степен 
наистина близка до 2.  
 По този начин Джордж Юл обяснява възникването на нов род така — от 
мутирали видове в рамките на даден (стар) род се оформя нов род, а 
вероятността да се появят чрез мутация нови видове ще бъде по-голяма за 
родове, които са вече големи, защото се предполага, че нормата (степента) на 
мутация за отделните индивиди е сравнително постоянна (т.е. константа). За да 
се осъществи подобен процес, са необходими две условия: първо, вътрешно 
вградена динамика (растеж); второ, преференциален избор на успешните 
елементи, които ги прави още по-успешни.  
 Процесите от този тип често се наричат процеси на Юл, разпределението 
се нарича разпределение на Юл, а зависимостта, на която то е подчинено се 
нарича Закон на Юл (Yule’s law), въпреки че — както вече знаем, — това е 
именно механизмът на предпочтителното свръзване (preferential attachment) 
и затова в научната общност се смята, че Джордж Юл е първият, който 
обяснява с научни аргументи този механизъм788,789. 
 На базата на изследванията на Джордж Юл, Хърбърт СаймънMXXVII 
(именно той дава на тези процеси наименованието „процеси на Юл“), предлага 
през 1955 г. модел не само за биологичното видово разнообразие, но и за 
редица други явления (разпределението на населението на градовете, на 
думите в документите, на научните публикации, на доходите в обществото) — 
все процеси, имащи в основата си предпочтителното свързване. Поради тази 
причина икономистите говорят за Модел на Саймън.790 
 ЗАКОНЪТ НА ЗИПФ е следващият закон. Той е назован на Джордж Кингсли 
ЗипфMXXVIII. Джордж Зипф описва през 1949 г. свойствата на английския език 
(най-използваната дума се оказва определителният член the, следван от of — 
предлог за притежание, за произход: от страна, от материал, за част от цяло). 
Джордж Зипф установява закономерността, че колкото повече човек използва 
една дума, толкова по-често и по-лесно той я използва отново. По този начин в 
нашия речник думите се употребяват пропорционално на честотата, с която са 
били употребявани по-рано. Джордж Зипф пренася тази логика и по отношение 
населението на градовете — колкото повече хора избират да живеят в един 
град, толкова повече хора след това го избират, за да се заселят в него791. 
Познато, нали — The Rich Get Richer, богатите стават по-богати, пари при пари 
отиват, където е текло, пак ще тече, злото не идва само... Нищо чудно, защото 
зависимостта за честотата на употребата на думите в английския език и за броя 
на населението на градовете, а също така, както Джордж Зипф показва —  
активите на фирмите се оказват подчинени на … Закона за степенното 
разпределение (Power Law). При степенното разпределение на думите в 
английския език степента, т.е. γ е приблизително 2792. 
 Нека да добавя и следния интересен пример от областта на отбраната и 
сигурността. Люис Фрай РичардсънMXXIX определя мащаба (големината) на 

 
MXXVII Хърбърт Саймън (Herbert Simon, 1916—2001) — американски икономист и психолог, носител на Нобелова награда 
по икономика за 1978 г. 
MXXVIII Джордж Кингсли Зипф (George Kingsley Zipf, 1902—1950) — американски лингвист и статистик. 
MXXIX Люис Фрай Ричардсън (Lewis Fry Richardson, 1881—1953) — английски математик, физик, метеоролог и психолог. 



една война като разделя броя на жертвите на населението на страната, т.е. 
изчислява дела на загиналите по време на война спрямо цялото население. 
Пресмятанията отново показват степенно разпределение, при това всеки път 
когато жертвите се удвояват, войните стават 2.62 пъти по-рядко повтарящи се, 
т.е. случващи се отново. Безмащабният характер (Законът за степенното 
разпределение) в изчисленията на Люис Фрай Ричардсън означава, че в 
началото на войната няма очевидни аргументи, които да ни подскажат колко 
голяма ще се окаже тя, а войната се разпространява точно както горския пожар, 
снежната лавина и свличането на пясъчната купчинка793. 
 Така постепенно си дойдохме на думата и стигнахме до момента, когато 
трябва да отделим мястото, което той несъмнено заслужава, на Закона за 
степенното разпределениe (Power Law Degree Distribution).  
 ЗАКОНЪТ ЗА СТЕПЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (POWER LAW DEGREE DISTRIBUTION), 
наричан накратко „Степенен закон“ (Power Law), в исторически план се 
свързва с Вилфредо Парето (Вж. на Илюстрация 6.12. не прилича ли 
Вилфредо Парето на един много светъл и скъп за всяко българско сърце образ, 
с когото, впрочем, са родени в една и съща година?). През 1897 г. Вилфредо 
Парето показва, че разпределението на доходите следва степенното 
разпределение и това е Законът на Парето (Pareto‘s Law). През 1906 г. той 
дава много ефектна и запомняща се нагледна и количествена представа за 
това разпределение, което се превръща в правилото 80/20 — а именно, в 
конкретния случай 80% от земята в Италия се притежава от 20% от хората. 
Нещо повече, Вилфредо Парето демонстрира, че независимо за коя държава 
става въпрос (т.е. за която има достоверна статистика), богатството се 
разпределя стриктно по Закона за степенното разпределение с наклон на 
правата между 2 и 3, като колкото по-малка е тази величина (т.е. колкото по 
близо е до 2), толкова по-голямо е неравенството на разпределението. 
правата между 2 и 3, като колкото по-малка е тази величина (т.е. колкото по 
близо е до 2), толкова по-голямо е неравенството на разпределението. 
 Припомням, че формулата на степенното разпределение е Pk = C.k-γ, 
логаритмувана тя е lnPk = - γ.lnk + с и представлява права линия, в която 
наклонът на правата спрямо хоризонталната ос се определя от γ; при това γ се 
оказва между 2 и 3 и колкото по-малка е γ, т.е. колкото по-близо е γ до 2, 
толкова по-неравномерно е разпределението на величината, определяна чрез 
степенното разпределение, а оттук, следователно — толкова по-силно е 
неравенството при разпределението на богатството в съответната 
държава794,795. 
 

а)     б)  

 

 
 



Илюстрация 6.12. а) Вилфредо Парето (Vilfredo Pareto, 1948—1923) — виден 
италиански социолог, икономист и инженер; б) Христо Ботев (1848—1876) — гениален 
български поет и революционер. 

 

 Законът за степенното разпределение показва, че много малко хора в 
съответната държана притежават много голям дял от богатството и много 
голям брой хора притежават много малък дял от богатството. По правилото на 
Парето 80/20 — 80% от богатството се притежава от 20% от хората, а 20% от 
богатството се притежава от 80% от хората. Разбира се, макар да се говори в 
числа, тази количествена картина е много повече качествена, защото зависи 
силно от държавата, за която се прилага, т.е. γ се мени от държава в 
държава796. Някъде γ е по-близо до 3 и разпределението може да бъде 75/25 и 
дори 70/30, с други думи 75% от богатството се притежават от 25% от хората и 
25% от богатството се притежават 75% от хората (или дори 70% от богатството 
се притежават от 30% от хората и 30% от богатството се притежават 70% от 
хората). А някъде γ е по-близо до 2 и можем да имаме разпределение 
например 85/15 и дори 90/10, а значи 85% от богатството се притежават от 15% 
от хората и 15% от богатството се притежават 85% от хората (или дори 90% от 
богатството се притежават от 10% от хората и 10% от богатството се 
притежават 90% от хората). Впрочем, в предходна публикация (вж. също Първа 
глава) аз съм анализирал наложилия се свърхлиберален геоикономически 
модел и съм посочил, че „той не е универсален, симетричен, включващ 
(inclusive), равноправен, а е елитарен, асиметричен, изключващ (exclusive), 
дискриминиращ, защото от него се облагодетелства „златният” 1 милиард хора 
— 15% от човечеството, които разполагат с 85 % от световния БВП. А от него 
са ощетявани другите 6 милиарда хора — 85% от човечеството, за които 
остават 15 % от световния БВП“797. Това ще рече, че в глобален план Законът 
за степенното разпределение относно богатството е с γ по-близо до 2. 
 Това, което трябва да запомним тук и за което трябва да си дадем ясна 
сметка, е, че при една нормална ситуация (в смисъл на намираща се далеч от 
състоянието на криза), в една нормална държава (в смисъл на съблюдаваща 
законите), с нормална икономика (в смисъл на ефективно функционираща), 
разпределението на богатството е елитарно (а не егалитарно), което ще 
рече, че то е такова, при което по-малко хора притежават повече и повече хора 
притежават по-малко от богатството. Това, както ще видим е нормалният (в 
смисъл — естественият) случай. Това, несъмнено е начинът, по който се 
случва животът и всичко друго е в една или друга степен аномалия. Казано 
малко по-приземено, въпросът е не Дали? — Дали ще има неравномерно 
разпределение на богатството? Този въпрос не е на дневен ред, защото има 
смисъл от въпрос, на който трябва да се даде отговор, а на този въпрос вече 
отговорът е даден и той е Да — Да, винаги ще има неравномерно 
разпределение на богатството. Защото това, както казахме, е нормалният (в 
смисъл — естественият) случай. Актуалният, по-точно вечно актуалният въпрос 
е Колко? — Колко неравномерно ще бъде разпределението на богатството? 
 Впрочем, добре е да се разкаже за един експеримент, проведен от Жан-
Филип БушоMXXX и Марк МезарMXXXI. Те се опитват да моделират процеса на 
разпределение на богатството, като съставят определени уравнения, описващи 
процеса на движение на капитала в мрежата на обществото от човек на човек, 
а също и как всеки човек получава случайни печалби или загуби от своите 

 
MXXX Жан-Филип Бушо (Jean-Philippe Bouchaud, 1962) — френски физик. 
MXXXI Марк Мезар (Marc Mézard, 1957) — френски физик. 



инвестиции (при това хората с по-голям капитал естествено инвестират по-
често)798. Въоръжени с тези уравнения и разглеждащи мрежа от 100 души, Жан-
Филип Бушо и Марк Мезар правят компютърен модел и проследяват процеса 
на движение на капиталите. При това, понеже не е ясно как точно са свързани и 
взаимодействат хората в мрежата от транзакции, двамата изследователи 
пробват различни варианти. Също така, тъй като няма точно разбиране как да 
се установи балансът между важността на междуперсоналните транзакции и 
резултатите от инвестирането на капитала, те променят многократно този 
баланс в едната или в другата посока. Жан-Филип Бушо и Марк Мезар 
установяват с изненада, че всички тези детайли и нюанси не променят общата 
картина на разпределението на богатството. Това разпределение е 
неравномерно, то следва степенното разпределение и затова очевидно става 
дума за един фундаментален закон на икономическия живот, който е 
организационна и организираща характеристика на икономическата мрежа от 
активни субекти. Може да има различни специфики, вариации на отношенията 
и проявления на културата, но независимо от тях по-голямата част от 
богатството се концентрира в по-малко хора. При това неравномерното 
степенно разпределение много по-малко, отколкото би изглеждало логично, 
зависи от личните икономически и финансови способности на индивидите, а 
нерядко водеща роля играят … късметът, шансът, удачливостта. Ако се усили 
рисковаността, т.е. безкомпромисността и непредсказуемостта на 
инвестирането и преследването на доходи от него (по-богатите са склонни към 
поемане на повече рискове — ако имам цели 100000 лв, бих рискувал 10% — 
тези 10% са „само“ 10000 лв, но ако имам само 100 лв не бих рискувал 10% - 
тези 10% са „цели“ 10 лв), неравномерността на разпределението на 
богатството се усилва, което е логично, защото така се повишава влиянието на 
феномена „богатите стават по-богати“. Ако обаче се засили потокът на 
богатството по връзките между хората и се повиши броят на тези връзки, 
тогава разпределението на богатството става по-равномерно.  
 Резултатът от експеримента на Жан-Филип Бушо и Марк Мазар е, че 
неравенството е базисна характеристика, присъща на всяко общество и то 
именно като негово вътрешно, неизменно присъщо и неотменимо свойство, 
проявяващо се, винаги когато има ясни правила на икономическите и 
финансовите отношения и наличие на свобода на хората да се разпореждат 
със своите активи — да ги обменят един с друг и да ги инвестират по свое 
усмотрение и на свой риск.799 
 И така, във всяко общество, което е не просто живо, но и жизнено, 
неравенството в разпределението на богатството винаги ще съществува. 
Нещо повече, наличието на това неравенство е ключово условие за 
нормалното функциониране на обществото. Съществуването на неравенството 
в разпределението на богатството е като Втория закон на термодинамиката 
— за нарастването на ентропията. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 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. Всеки помни нещо от това, че енергията не 
се създава и не се унищожава, а само преминава от един вид в друг. 



Джеймс ДжаулMXXXII формулира този закон през 1842 г. така: „Във всяка 
изолирана система енергията остава постоянна”MXXXIII.  
 Изолирана система е такава система, която не обменя с околната 
среда вещество, енергия, информация и ентропия. 
 Освен Първия закон, за физическия ни свят е в сила и т.нар. Втори 
закон на термодинамиката — за нарастването на ентропията (S). Ако 
обозначим с dS промяната на ентропията, то Вторият закон на 
термодинамиката се записва така: dS ≥ 0800, което ще рече, че 
ентропията е величина, която никога не намалява. Това неравенство е 
валидно за всяка една изолирана система. 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 в изолираните 
системи винаги нараства. 
 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 предвещавания си и предизвестен разпад.  

 
 Да се върнем сега към неравенството в разпределението на богатството. 
Изключително важно е това неравенство да не придобие ентропиен характер, 
т.е. при всички случаи да нараства, защото това е най-краткият път към хаоса и 
„топлинната смърт“ (прегряването от неразрешими конфликти и неизбежни 
разрушения на социалната тъкан) на обществата. А след като то винаги ще 
съществува, трябва да се стремим да търсим отговор на поставения по-горе 
втори въпрос: „Колко неравномерно ще бъде разпределението на 
богатството?“. С други думи, ние търсим решение на дилемата как да 
минимизираме негативните елементи от винаги съществуващото неравенство, 
как да се намери оптималният размер на това неравенство, как то да бъде 
движеща сила за развитието на обществото, а не деструктивен фактор, 
разстройващ обществото, как дори на пръв поглед губещите от неравенството 
(а те са голямата част от обществото), всъщност да бъдат в поносима и 
разумна степен печеливши от него, т.е. то да не им пречи да водят смислен и 
нормален живот.  
 Неравенството в разпределението на богатството може да се намали 
основно по два начина — при неговото разпределяне и чрез неговото 
преразпределяне.  
 Първият от тези два начина — намеса в разпределянето на 
богатството — е далеч по-рискован, защото „пипа“ самия процес на създаване 
на богатството и усилията за минимизиране на неравенството при 
разпределянето могат да намалят стимулите за неговото създаване. Това е 
малко или много механичен подход, който влиза в разрез със самата логика на 
функциониране на обществото. Той дели, образно казано, пицата още преди тя 
да е произведена. Резултатът може да бъде само минимално и все по-
минимизирано производство на пица. Били сме свидетели на такива 
експерименти. Всяко общество, което се е стремило да посегне на (да 

 
MXXXII Джеймс Джаул (James Joule, 1818—1889) — английски физик. 
MXXXIII Всъщност този закон твърди, че енергията, която влиза в една термодинамична система, е равна на енергията, 
която излиза от нея, плюс вътрешната енергия на системата. 



минимизира) предлагането се е превръщало в общество на дефицита, а оттук 
— в общество на опашките, мизерията, неефективността, демотивацията, 
деструкцията, дезинтеграцията. 
 Вторият от тези два начина — намеса чрез преразпределяне на 
богатството — е според мен правилният и верният начин. Този начин не 
посяга на процеса на производство на богатството, а преразпределя вече 
създаденото и разпределено богатство, затова е искрено и истински 
заинтересован това произведено богатство да бъде колкото се може по-голямо. 
С други думи, при този начин първо се стремим да произведем по-голяма пица, 
а едва след това да я разделим по-справедливо. При него и двете страни на 
неравенството са мотивирани да се произведе по-голяма пица. 
 Основният подход при преразпределението на богатството е чрез 
данъчната система. Това на езика на мрежите означава изкуствено добавяне 
на допълнителни връзки, по които част от богатството може да тече от богатите 
към бедните. Данъците не променят Закона на Парето, само че повишават 
значението на γ, т.е. правят разпределението на богатството малко по-
равномерно и богатите получават малко по-малък дял от богатството801. 
 Преразпределението на богатството е един много сложен, деликатен, 
фин механизъм. От една страна той създава условия за кохезия, за сплотеност, 
за солидарност в обществото и предпазва социалната му тъкан от разкъсване. 
От друга страна обаче, той е политически, икономически, социален и културен 
инженеринг, който се намесва в самата логика по, на и чрез която функционира 
обществото и затова, ако се предозира, както всяко лекарство над определена 
доза, може да се превърне в отрова, да спре развитието на обществото. Затова 
към преразпределението трябва да се подхожда много прецизно и така, че да 
не се отиде в една от двете крайности.  
 Първата крайност е това разпределение да бъде силно 
минимизирано, така че да се окаже фиктивно, имитационно, симулативно. 
След малко ще видим какъв рисков и деструктивен процес, който може да се 
нарече дори проклятие, е вграден в механизма „богатите стават по-богати“. И 
ако този рисков и деструктивен процес бъде изпуснат от контрол, обществото 
може да придобие генерираща свръхнестабилност структура, в която 
мрежовостта да се изроди в някаква нова вертикалност, в нова йерархия, чийто 
връх притежава практически всичко, а останалите нива — почти нищо и така да 
престане да функционира нормално.  
 Втората крайност е това разпределение да бъде силно 
максимизирано, така че да се окаже на практика уравновиловка, която да 
демотивира и обезсърчи смелите, рискуващите, креативните, съзидателните, 
тези, благодарение на които става възможно създаването на огромната част от 
националното богатство и вследствие на това те да загубят смисъла да творят 
и изграждат, да инвестират и развиват, а обществото да се вкостени, да 
придобие генерираща свръхстабилност структура, в която мрежовостта да се 
изроди в някаква нова хоризонталност, в абсолютно случайна мрежа, по-точно 
граф, при който всички имат практически по равно, независимо от приноса и 
така да престане да функционира нормално.  
 Посланието на вградения в обществото базисен механизъм за 
неравномерното разпределение на богатството е, че този механизъм е 
едновременно гаранция за неговото, на обществото нормално функциониране 
и предизвикателство към самото съществуване на обществото. Затова трябва 
да се създават условия този механизъм да може да дава най-доброто от себе 



си, но заедно с това да не му се позволява да излезе извън контрол, защото 
тогава ще се превърне в своето отрицание и ще съсипе обществото, ще го 
лиши от мисия и кауза, стратегия и смисъл. Но за да поясня тези принципно 
важни и системно- и структурноопределящи разсъждения, ще се наложи още 
малко да се вгледаме във и замислим над основните специфики, 
характеристики, свойства и особености на Закона за степенното 
разпределение. Пак да кажа обаче много ясно, пределно отчетливо и напълно 
еднозначно, че в този закон е закодиран изключително дълбок смисъл и той не 
е една обикновена и удобна математическа формула. 
 Така се получава, че Законът за степенното разпределение звучи 
много по-точно на английски език —   Power Law. Law е закон, а power — освен 
степен е власт, мощ, сила, способност, възможност. Затова може да има 
различни преводни съчетания освен „степенен закон“ и те да докосват 
различни същности на този закон, а той наистина — за добро или лошо — има 
много такива същности. Законът за степенното разпределение ни казва, че 
за съдържанието и насочеността, за структурата и динамиката на процесите в 
мрежово изградената система няма едно-единствено главно обяснение, един-
единствен голям разказ (затова мрежовата структура в някаква много 
познавателна и поучителна степен е постмодерна), няма един конструиран 
смисъл. Мрежовостта, свързана неразделно със степенното разпределение 
Pk∼k−γ е анти-мащабна, а по-прагматично казано — безмащабна, мащабно 
инвариантна; тя символизира фазовите преходи (както ще видим малко по-
долу); тя включва във взаимосвързан (синтез) и взаимоотричащ се (конфликт) 
вид индивида и групата802; тя едновременно е и отказ от йерархията, и нейно 
инкорпориране по удивително прост и невероятно оригинален начин, чрез който 
я прави част от себе си, от мрежовостта; тя е фрактална, себеподобна, 
самоорганизираща се. И всичкото това мрежовостта несъмнено дължи на 
степенното  разпределение — на своя растеж и предпочтителното си 
свързване. Сякаш мрежовостта не е просто форма и съдържание на 
съществуването, а нещо много повече — вид божествена поезия… 
 Еволюиращите, динамични, синергетични и безмащабни мрежи са 
примери за системи, в които се наблюдават явления не от простия, линеен 
характер (т.е. описвани с количествени закони), а такива от по-висш, от 
нелинеен характер (т.е. описвани с качествени закони), какъвто е и Законът за 
степенното разпределение), при които структурата и динамиката се 
осъществяват не от външен за системата организиращ фактор803, а от 
вътрешни, присъщи на системата движещи сили, стремящи се да придадат на 
системата максимална адаптивност и ефективно развитие — самоорганизация 
(self-organization) и сложност (complexity), появяване на ред от хаоса (order out 
of haos)804 и нововъзникващо поведение (emerging behavior)805. Ето защо тези 
мрежови системи могат да бъдат изследвани като принадлежащи на типа 
самоорганизираща се критичност (self-organized criticality, SOC) — за тях вече 
стана дума в предходната глава. 
 Наистина, аз вече привеждах примери за самоорганизиращи се 
критичности (SOC) — свличането на купчинките пясък, разпространяването на 
горските пожари, снежните лавини, земетресенията, войните. Във всички тях 
главната роля се играе от Закона за степенното разпределение и в тях 
съответно е вплетен механизмът за обратната връзка (feedback), който „следи“ 
за наближаването на критичната точка и дава знак, сигнализира и алармира 
кога тази точка е достигната и системата ще осъществи фазов преход, ще 



премине в ново качествено състояние (например добавянето и на най-малкото 
зрънце пясък ще доведе до свличане на купчинката)806.  
 Понятието „самоорганизираща се критичност“ (self-organized criticality, 
SOC) е предложено от Пер Бак в публикация, написана съвместно с Чао Тан и 
Курт ВизенфелдMXXXIV,807. Примерът е именно с купчини пясък — в реална 
обстановка (в пустиня или на морския бряг) или в лаборатория. С насипването 
на пясък склоновете на купчината стават все по-стръмни и когато наклонът 
достигне определена критична стойност, тогава и най-малката добавена 
песъчинка поражда лавини, свличания на пясъка, така че наклонът се 
понижава, докато достигне обратно критичната стойност. При това тази 
критична стойност не е резултат от външни въздействия, а е вътрешна 
специфика на купчината, сякаш купчината се самоорганизира по свой, присъщ 
само на нея и избран единствено от нея начин — „самоорганизираща се 
критичност“ (SOC). И още нещо, „когaтo нaклонът на кyпчината е близо до 
критичната си стойност, размерите на лавините се подчиняват с много добро 
приближение на степенен зaкон“. Пер Бак и неговите сътрудници осъществяват 
числена симулация на лавинния процес, която възпроизвежда степенния 
закон, показва мащабната независимост (безмащабността) на 
разпределението, „възникването“ или емерджентността  (emergency) и 
позволява да се пресметне приблизителната стойност на критичния степенен 
показател.808 Самоорганизиращите се критичности (SOC), чиито свойства са 
„възникващи“ (емерджентни), следователно са такива системи, които се 
подчиняват на много прости правила, но при все това в тях възникват сложни 
cтpyктypи или форми на пoвeдeниe809. 
 Сложната система, самоорганизиращата се критичност (self-organized 
criticality) се отличава от простата система, от организираната нормалност 
(organized normality) не само и не толкова по видимата архитектурна 
(структурна) сложност, а различията са много по-дълбоки и принципни. За 
разлика от организираните нормалности, които са инженерни проекти, 
самоорганизиращите се критичности (например паяжината WWW, 
електропреносните мрежи, метаболитните процеси в клетката) не са 
проектирани от никого и нямат инженер, конструктор, изобретател. 
Организираните сложности като инженерни проекти са асемблираниMXXXV 
детайли, монтаж на отделни части в едно цяло, за да работят по зададен 
предварително начин, да имат оптимален дизайн и безаварийно 
функциониране, тяхната метафора е часовникът. Докато самоорганизиращите 
се критичности се стремят да подобрят вътрешната си структура, да се 
адаптират към външната среда и да оптимизират функционирането си.810 
Организираните нормалности съзнателно, а понякога и инстинктивно се 
стремят към йерархии, те се изграждат отгоре—надолу, в тях преобладават 
командирите, заповядващите, санкциониращите (защото ако системата не 
работи както трябва, тя всъщност не може да работи за това, за което е 
създадена), докато самоорганизиращите се критичности постоянно се 
мрежовизират, изграждат се отдолу—нагоре и в тях преобладават лидерите, 
мотивиращите, поощряващите (защото ако системата може сама да 
оптимизира работата си, тя всъщност може да работи за това, за което се 
самосъздава)811. 

 
MXXXIV Пер Бак (Per Bak, 1948—2002) — датски теоретичен физик. Чао Танг (Chao Tang) — китайски физик, работещ в 
САЩ. Курт Визенфелд (Kurt Wiesenfeld) — американски физик. 
MXXXV Асемблиране (англ. assemble) — сглобяване, монтиране, събиране, сформиране. 



 Превеждайки математическите конструкти и формули на езика на 
социалните (политическите) изследвания, учените стигат до следното 
заключение: Законът за степенното разпределение е несъмнен знак, че 
хаосът отстъпва в полза на реда; че пътят от безпорядъка към подредбата се 
поддържа от мощните сили на самоорганизацията и е павиран от Закона за 
степенното разпределение. Това ни показва, че закони от типа на 
степенното разпределение са патентниMXXXVI знаци на самоорганизацията в 
комплексните системи812. А главното съдържание на тази самоорганизация, 
начинът, по който тя се осъществява, необоримият и неоспоримият неин 
стремеж, това е фракталността.  
 Всъщност, фракталността, с други думи самоподобността, може да има 
различни проявления, т.е. различни лица. Фракталността може да се прояви по 
различни начини — едната гледна точка е дали тя основно се осъществява 
външно или вътрешно по отношение на системата; а другата гледна точка е 
дали тя основно се осъществява в пространството или във времето, отново, 
разбира се, по отношение на системата. Главното, обаче, е че в нейната 
основа изключително често и като правило е Законът за степенното 
разпределение.  
 Ние сме свикнали да свързваме фракталността предимно с фòрмата на 
системата (вж. Илюстрация 4.5.), а следователно с външното проявление на 
системата, онова, което виждаме. Но какво означава „формата“? То би могло 
да означава постоянният образ на системата в пространството — така, както 
системата „изглежда“. Това е първият вид фракталност — пространствена 
фракталност, фракталност на статиката на формата, т.е. фракталност на 
структурата на системата.  

Но фракталност може да бъде наблюдавана и в начина, по който 
отделните части на системата взаимодействат помежду си. Това е вторият 
вид фракталност — пространствено-времева фракталност, фракталност на 
динамиката на формата, т.е. фракталност на топологията на системата. Тези 
два вида фракталност са външни фракталности.  
 Обаче далеч по-сложна и бих казал по-красива е фракталността при 
еволюцията на системата, а следователно фракталността, свързана с 
вътрешното проявление на системата, онова, което осмисля съществуването и 
функционирането на системата.  
 Отново да се запитаме — какво означава „еволюцията“? Да вземем 
например свличанията, лавините, земните трусове. При всички тях имаме 
промени в строежа и функционирането на системата, които са свързани с 
освобождаване на енергия. Забележителното тук е, че както вероятностното 
разпределение на величината на освободената енергия, така и 
продължителността и размерът на свличането, лавината, труса) следват 
Закона за степенното разпределение, което вече говори за наистина 
многомерна и многоизмерима фракталност! Ето защо „еволюцията“ би могло 
да означава какви вътрешни сили движат системата, за да се адаптира тя към 
външната среда (в горните примери това е вероятностното разпределение на 
величината на освободената енергия). Това е третия вид фракталност — 
времево-пространствена фракталност, фракталност на адаптивната 
динамика на системата, т.е. фракталност на самосъхраняването на 
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системата.  
„Еволюционната“ фракталност може да бъде изучавана и по отношение 

на това как вътрешните сили „насочват“ системата към развитие (в горните 
примери — вероятностното разпределение на продължителността и размера 
на свличането, лавината, труса). Това е четвъртият вид фракталност — 
времева фракталност, фракталност на развитийната динамика на системата, 
т.е. фракталност на самооптимизирането на системата. Тези два вида 
фракталност са вътрешни фракталности813.  
 

Тип 
фракталност 

Външна или 
Вътрешна 

Насочена към Пространствена 
и/или Времева 

Съдържание Същност 

Фракталност 
тип 1 

Външна Формата на 
системата 

Пространствена Статиката на 
формата на 
системата 

Структура на 
системата 

Фракталност 
тип 2 

Външна Формата на 
системата 

Пространствено-
времева 

Динамиката на 
формата на 
системата 

Топология на 
системата 

Фракталност 
тип 3 

Вътрешна Еволюцията 
на системата 

Времево-
пространствена 

Адаптивна 
динамика 

Самосъхраняване 
на системата 

Фракталност 
тип 4 

Вътрешна Еволюцията 
на системата 

Времева Развитийна 
динамика 

Самооптимизиране 
на системата 

 
 Таблица 8.1. Основни типове фракталност на мрежовите системи. 

 
 Вече бе особено подчертано, че системите със степенно разпределение 
като правило осъществяват преходи през критични състояния на качествена 
промяна, наречени фазови преходи. Това е изключително важно тяхно 
свойство, може би то е дори мощен идентификационен маркер, определящ 
същността им. Затова е необходимо да споменем детайли от теорията на 
Кенет УилсънMXXXVII за фазовите преходи, наречена ренормализация (чрез 
уилсънова ренормализационна групаMXXXVIII). 
  В основата на тази теория е … мащабната инвариантност. Кенет 
Уилсън предполага, че в близост до критичната точка физическите закони се 
прилагат по идентичен начин при всички мащаби — от отделния атом до групи, 
съдържащи милиони атоми, действащи в унисон. Давайки стриктна 
математическа обосновка на тази мащабна инвариантност, неговата теория 
открива неизменно Степенния закон (т.е. Закона за степенното 
разпределение) при наближаване на критичната точка — мястото, където 
безпорядъкът отстъпва място на реда. Проблемът е в това, че природата „не 
обича“ степенния закон. В обикновените, в нормалните системи като правило 
разпределенията следват камбановидната крива и съотношения, които 
намаляват много бързо, подчинявайки се на експоненциални закони. Но 
всичкото това се променя рязко, когато системата е „принудена“ да премине 
през фазов преход. Тогава настъпва часът на степенното разпределение — 
безпогрешният знак, че хаосът отстъпва мястото си на реда!  
 Теорията на фазовите преходи идва и иска да ни каже, че пътят от 
безпорядъка към реда, както споменахме по-горе, е прокаран, построен, 
изграден чрез мощните сили на самоорганизацията и е постлан, павиран, 

 
MXXXVII Кенет Уилсън (Kenneth Wilson, 1936——2013) — американски теоретичен физик, носител на Нобелова награда по 
физика за 1982 г. за своята теория за критичните явления във връзка с фазовите преходи. 
MXXXVIII Метод на ренормализационната група в квантовата теория на полето — итеративен метод на пренормиране, при 
който преходът от области с по-малка енергия към области с по-голяма енергия е свързан с изменение на мащаба на 
разглежданата система. В теоретическата физика този метод се отнася към математическия апарат, позволяващ 
системно изследване на измененията във физическата система при разглеждане на системата в различни 
пространствени мащаби. Измененията на мащаба се наричат „мащабно преобразуване“ или „скейлинг“. 
Ренормализационната група е тясно свързана с мащабната инвариантност, в която системата изглежда еднакво на 
всички нива (самоподобие). 



асфалтиран със степенните разпределения. Ето защо, също така преди малко 
казах толкова убедено, че Закони от типа на степенното разпределение не 
са просто поредните закони, характеризиращи едни или други елементи от 
поведението на дадена система, а са много повече от това — те са именно 
патентни знаци на самоорганизацията в комплексните системи, тяхната 
велика, да, можем да я наречем велика роля е, че те „издигат сложните мрежи 
от джунглата на случайността, където Ердьош и Рени бяха ги разположили 
преди четиридесет години и ги спускат в центъра на пъстроцветната и 
концептуално богата арена на самоорганизацията… Ние хвърлихме [само] 
бегъл поглед върху един нов и неочакван ред в мрежовите структури, който ни 
откри необикновена красота и съгласуваност, свързаност. Физиците научиха, че 
в близост до критичната точка, точно там, където редът възниква от 
безпорядъка, всички интересуващи ги величини следват степенни 
разпределения, характеризиращи се с критични степени“ 814. 

Самоорганизиращите се критичности и естествено свързаните с тях 
явления, процеси и понятия — самоорганизацията, степенните 
разпределения, критичните точки, фазовите преходи, фракталността — те 
означават, освен всичко друго, и нещо много съществено, а именно, че ние 
трябва да обединим усилията и подходите както на математиците, така и на 
социолозите, при анализа на мрежовите системи. Това означава, че и при 
структурата, и при динамиката на тези системи е необходимо да се изследват 
едновременно — от една страна и мрежовата структура, и социалната 
структура, а от друга — и мрежовата динамика, и социалната динамика815. 
Само така ще се получи синергетичен резултат от творческите търсения и на 
математиците (анализиращи мрежовата структура и мрежовата динамика), и на 
социолозите (изучаващи социалната структура и социалната динамика). В тази 
глава отделих като че ли повече внимание на математиката (или по-скоро на 
физиката). Затова е време да засиля приноса на социологията (и по-скоро на 
социалната наука). 
 Бе казано многократно, че в еволюцията на мрежовата структура основна 
роля играе предпочтителното свързване — механизмът, обезпечаваш 
жизнеността на системата. Но този механизъм в реалните мрежи не е вечен 
двигател и може да се забави или напълно опорочи по редица причини: 

• Стареене — особено актуално, за жалост (казвам го с известна тъга и 
в личен план) в социалните мрежи. Да вземем мрежата на 
холивудските актьори — винаги идва моментът, в който даден актьор 
или актриса престава да се снима във филми, т.е. да създава нови 
връзки в тази мрежа, а това ще повлияе в негативна степен на 
безмащабната инвариантност на мрежата. 

• Разходи за добавяне на нови връзки и ограничен капацитет на 
мрежата да приема нови възли. Пример за това е мрежата от 
летищата на САЩ или някоя друга по-голяма и по-централно 
разположена държава. Разбираемо е, че не всяка възможна връзка си 
заслужава реализирането, както и че всяко летище има предел на 
възможностите си да се свързва с други летища (възли). 

• Ограничения върху информацията и достъпа — подобна ситуация 
възниква често, да кажем, в паяжината WWW:— въпреки нищожните 
разходи от създаване на хиперлинк до дадена страница, могат да 
бъдат наложени ограничения, които да блокират включването на 
определени web страници в обхвата на достъп на един потребител, 



независимо колко популярни и отлично свързани са те816. 

• Влияние на социални норми — норми като правила (т.е. закони) и 
норми като ценности (т.е. културни обусловености). Напълно 
възможно е и се случва често, дадена общност или общество да не 
толерира или да не подкрепя осъществяването на връзки с 
определени свои индивиди и подчасти поради различни съображения 
— от етичен, етнически, религиозен, културен, социален, 
сепаратистки, политически, идеологически и друг характер. По този 
начин не всички възможни възли и не всички осъществими връзки 
могат да се осъществят, което е в състояние да окаже известно или 
дори силно влияние на структурата и динамиката на социалната 
мрежа (нещо от типа на предпочтително не-свързване). 

 
 Паралелно с тези възможни дефекти и дефицити на предпочтителното 
свързване, то има известен проблем, ако може така да се каже, със самото 
себе си. В смисъл че макар и изключително ефективно работещ механизъм, 
предпочтителното свързване е в голяма степен механично, механистично, 
т.е. изградено на формален признак — всеки нов възел при него сякаш оглежда 
вече съществуващите възли и извършва една проста математика (тя на 
практика не е проста, защото става дума за теория на вероятностите). Той 
пресмята кой от старите възли с колко от тях е свързан и изчислява 
вероятността да се свърже с някой от тях — колкото повече връзки има един 
вече включен в мрежата възел, толкова по-вероятно е новият възел да се 
свърже с него. Този механистичен, формален подход, при който свързаността 
зависи от математически стойности (вероятности) води до два, до поне два 
проблема. 

Първият проблем е, че така колкото един възел по-рано се е „закачил“ 
за мрежата, толкова по-големи шансове има той да осъществи повече връзки и 
да стане по-елитарен, а може би и хъб. Аз не съм склонен да драматизирам 
толкова този факт, защото времето е такова, а когато времето е такова, почти 
нищо не може да се направи — ако преди по-силните са изяждали по-слабите, 
сега вече по-бързите изяждат по-бавните817. 

Вторият проблем е, че много слаба роля играят личните 
предпочитания на новосвързващия се възел, дори механизмът да се нарича 
предпочтително свързване. Твърде предопределен е неговият избор. А ако 
той не желае да се свърже с-този-с-когото-трябва-да-се-свърже? Ако не 
изпитва към него доверие, ако се чувства несъвместим с него, ако вътрешният 
глас му подсказва да си няма работа с него? Отново ще кажа, че не съм 
склонен да драматизирам особено и този факт, защото все пак става дума за 
мрежа — за общност, за себеподобни. А мрежата си има свои ценности, свои 
правила, своя култура, своя идея, кауза, мисия, смисъл на съществуването. И 
като искаш да се присъединиш към нея, ти приемаш да съблюдаваш 
изискванията, наложени от тази система, защото в нея има натрупан социален 
капитал, доверие, съмишленост и ти доброволно се стремиш да станеш част от 
нея, да споделиш нейните същности и смисли. 
 Но при все това е очевидно, че горните два проблема са реални и те не 
бива да се подценяват. Ето защо Алберт-Ласло Барабаши и колегите му правят 
опит да въведат към другите две изисквания (към ръста и предпочтителното 
свързване) още едно изискване, с което да моделират по-адекватно и 
пълноценно еволюцията на мрежовите структури. И това ново изскване те 



наричат годност (fitness — преводимо още като способност, кадърност, 
правилност, уместност, съответствие), което всъщност означава конкуренция 
на възлите, базирана на техните лични свойства, амбиции, стремежи и 
принципи. Не би могло да се каже, че това изискване позволява да се 
преодолее цялата неопределеност, формалността в механизма на еволюция. 
Вероятно причина за това е и фактът, че се понижава степента на общност, на 
универсалност в системата от изисквания, а и третото изискване не е напълно 
независимо от второто (предпочтителното свързване). Но пък от една страна 
то ни доближава до практическата реалност (отчита спецификата на всеки 
възел, неговите нагласи и предубеждения, комплекси и привързаности, 
атрактивност и идентичност, а така поставя конкуренцията на поне отчасти 
същностни, а не основно на формални основания); а от друга страна то ни 
позволява да се доближим още повече до въпроса, към който водя анализа си 
към края на тази глава.   
 Както пише Алберт-Ласло Барабаши: „fitness е вашето умение да 
създавате повече приятелства в сравнение с хората край вас, способността на 
компанията да привлича и запазва повече клиенти в сравнение с другите 
компании; дарбата на един актьор да бъде харесван и запомнян повече в 
сравнение с другите амбициозни актьори; потенциалът на една web страница 
да ви държи ежедневно в сравнение с милиарди други страници, конкуриращи 
се за вашето внимание. Това е количествена мяра за капацитета на един възел 
да привлича други възли в условията на силната конкуренция“818. Смисълът е, 
че се предоставя право на избор пред всеки възел — избор, съдържащ 
качествени, а не само количествени мотивационни фактори.  
 Според мен, обаче, главната си роля годността играе най-вече и по-скоро 
едва тогава, когато имаме случай, характерен за магарето на БуриданMXXXIX. А 
именно, когато новият възел стои пред дилемата с кой от два стари възела с 
еднакъв брой връзки да се свърже — тогава той ще включи на избор, 
продиктуван от личните му предпочитания, т.е. изборът ще бъде направен с 
помощта на преценка от него на годността на двата възела. В същото време, 
ако новият възел трябва да избира между два стари възела с еднаква годност, 
той все пак ще избере този, с повече връзки. И както много правилно все пак 
подчертава накрая Алберт-Ласло Барабаши: „Този прост модел годност […] бе 
конструиран като бързо напасване, което да ни позволи да въведем различия 
между възлите и да даде шанс на включващите се по-късно. Скоро ние 
разбрахме, че въвеждането на годност има много повече последствия от тези. 
Нашето бързо напасване отвори един неочакван прозорец към богат набор от 
явления, които са напълно невидими за една егалитарна, свободна от 
изискването за годност вселена“819. Ще се опитам съвсем малко да повдигна 
капака на кутията на ПандораMXL, съдържаща този „богат набор от явления“. 

 
MXXXIX Жан Буридан (Jean Buridan; лат. Joannes Buridanus, 1300—след 1358) — френски философ. Името му най-често 
се свързва с мисловния експеримент, известен като Буриданово магаре (лат. Asinus Buridani inter duo prata — 
буриданово магаре между две ливади). Всъщност, този парадокс не е създаден от самия него. Той е споменат за пръв 
път от Аристотел, питащ се как куче, изправено пред избора между две еднакво изкушаващи храни, би могло да 
направи разумен избор между тях. Жан Буридан не обсъжда този проблем. За сметка на това той е привърженик на 
моралната предопределеност, според която, освен в случай на невежество или външни пречки, човек, изправен пред 
алтернативни действия, винаги би избрал по-доброто. Жан Буридан допуска, че волята би могла да забави избора, за 
да оцени по-добре възможните последствия от избора. По-късни автори иронизират този възглед, описвайки магаре, 
което, изправено през две еднакво желани и достъпни копи сено, би умряло от глад, докато обмисля решението си. 
MXL Пандора (др. гр. Πανδώρα — надарена с всичко, всенадарена, вседаваща) — в древногръцката митология е първата 
жена, създадена по волята на Зевс като наказание за това, че Прометей е откраднал за тях огъня. От любопитство тя 
отваря получения от Зевс съд (πιθος, кутията на Пандора) и от него из Земята се разпространили всички нещастия, 
бедствия и неволи, след което тя затворила капака и на дъното на кутията останала само надеждата. За мен винаги е 



 

     
 
 Илюстрация 6.13. Кутията на Пандора820,821. 

 
 Най-напред ще посоча, че както вече е установено, самоорганизацията 
на безмащабните мрежи много напомня едно удивително физическо явление, 
вече споменато от мен като петото агрегатно състояние — Бозе-Айнщайновата 
кондензация (свръхохлаждане). В нормално състояние атомите в газа са 
разположени на много различни енергийни нива. При тази кондензация, обаче, 
всички те се разполагат на най-ниското енергийно ниво и се описват с една и 
съща квантова вълнова функция. Ще обясня този феномен в следващите 
редове. 
 Нека въведем модел с годност, чрез заместване на всеки възел в 
такава хипотетична мрежа с едно енергийно ниво и с условие, че колкото е по-
голяма годността на възела (енергийното ниво), толкова по-ниско е 
съответстващото му енергийно ниво; а също така и чрез заместване на 
връзките с частиците на газа, групирани на всяко от тези нива. Добавянето на 
нов възел е добавяне на ново енергийно ниво към газа на Бозе. Добавянето на 
нова връзка е добавяне на нова частица в газа. При такава хипотетична 
конструкция, сложната мрежа е като газ на Бозе с връзки, притежаващи 
поведение като податомни (съставляващи атома) частици. Това съответствие 
между мрежата и газа на Бозе е във висока степен неочаквано. Все пак газът на 
Бозе е единствена по рода си структура от квантовата механика, управлявана 
от специфични физически закони на съставляващите атома частици, водещи до 
недостъпни за интуицията явления, нямащи аналози в макросвета. Всички 
изучавани досега мрежи са от нормалния, реален, видим, макросвят, а тук 
сработва логика, присъща на микросвета. Оказва се, че от гледна точка на 
законите, описващи тяхното поведение, сложните мрежи и газът на Бозе са 
идентични, следователно някои черти на сложните мрежи хвърлят мостове 
между микро- и макросвета! И не само това — случва се нещо, което нагледно 
демонстрира възможната еволюция на мрежите, ако те бъдат оставени 
единствено сами на себе си, на собствената им, вградена в тях структура и 
динамика и на правото на самостоятелен избор на възлите (конкуренцията 
между отделните възли).  
 За да го разберем, нека да продължа започнатото описание на 
поведението на хипотетичната мрежа, чиито „възли“ са енергийните нива и 
чиито „връзки“ са частиците на тези нива. Оказва се, че нейният мрежови закон 
на разпространение съвпада с поведението на газа на Бозе, а това означава, 
че атомите се преустройват от Поасоново в Степенно разпределение, като 
най-атрактивните „възли“ (т.е. енергийни нива) си обезпечават огромната част 

 
било загадка какво са искали да ни кажат чрез този мит гърците, след като поставят в един съд, в една кутия, 
надеждата заедно с всички нещастия, бедствия и неволи… 



от „връзките“ (частиците на съответните нива). Нещо повече, най-атрактивният 
„възел“ (нивото с най-ниска енергия) привлича огромния брой от връзките 
(частиците), докато „възлите“ с по-високи енергии остават слабо населени. Ето 
това са последиците от модела с годност — най-атрактивният възел привлича 
огромния брой от връзките!822  
 Според Алберт-Ласло Барабаши тези аналогии, проявления и поведения 
са достатъчни, за да се говори за необходимост от поредна културна смяна на 
мисленето. Аз обаче искам да се спра на един изключително важен и 
показателен момент от тези аналогии, защото той е свързан с извънредно 
сериозни последици в различни области — социални, културни, политически и 
т.н. А това е именно предсказанието и предупреждението, което следва от 
построяването на подобна хипотетична мрежа, моделираща поведение, 
присъщо на газа на Бозе, че при определени условия в модел с въведена 
годност на възлите, някои сложни мрежи могат да преминат в състояние, 
аналогично на Бозе-Айнщайновата кондензация! 
 Отново да поясня същността на тази кондензация — всички частици се 
струпват на нивото с най-ниска енергия, оставяйки останалите енергийни нива 
„ненаселени“ с частици. Какво означава това в реалния живот ли? Означава, че 
в някои мрежи механизмът, а по-скоро моделът „Богатите стават по-богати“ 
(„The Rich Get Richer“) може да премине в модела „Победителят получава 
всичко“ („The Winner Takes All“), когато възелът с най-голяма годност (fitness) 
присвоява (превзема, прехваща, привлича, примамва, та даже и сграбчва) 
всички връзки (или огромното, смазващото мнозинство от тях)! 
 Понеже говорим за fitness, то възелът с най-голяма годност е the fittest — 
„най-годният“ (но също и „най-приспособимият“)… А това означава, че точно 
сега е моментът да си спомним за една голяма личност в науката — Хърбърт 
Спенсър. Той е свързван повече (и поради това името му като правило 
присъства в крайно негативен контекст) със социалдарвинизмаMXLI. Ако в 
икономическите отношения Хърбърт Спенсър е дарвинист, то по отношение на 
живия свят Чарлз Дарвин е спенсърист, доколкото в стремежа си да обясни 
принципите на биологичната еволюция, той заимства от Хърбърт Спенсър 
концепцията за „Естествения подбор” — „Survival of the Fittest“, т.е. оцеляване 
на най-приспособените. Ето какво означава горният феномен, че безмащабните 
социални мрежи (не само социалните, но в случая нас ни интересуват 
социалните мрежи — общностите и обществата), оставени единствено сами на 
себе си, на собствената им, вградена в тях структура и динамика и на правото 
на самостоятелен избор на възлите (отприщващо конкуренцията между 
отделните възли, която се реализира основно и се осъществява главно чрез 
годността, т.е. fitness), винаги са застрашени да се изродят в спенсърско-
дарвиновия Естествен подбор: Оцеляване на най-годните, т.е. Survival of the 
Fittest!  
 В повечето мрежи структурата, динамиката и конкуренцията в мрежите са 
в тясна синергетична зависимост и в определен смисъл са под контрол, 
включително под взаимен контрол. При тези мрежи безмащабната структура 
(мащабната инвариантност) оцелява и функционира моделът „Богатите 
стават по-богати“ („The Rich Get Richer“). В някои мрежи обаче структурата, 
динамиката и конкуренцията се превръщат във врагове помежду си и в съдии 

 
MXLI Социалдарвинизъм (социален дарвинизъм) —  социологическа теория, съгласно която закономерностите на 
борбата за оцеляване и на Естествения подбор се разпространяват върху отношенията в човешкото общество. 
Естественият подбор (отбор) е биологичен процес, водещ до еволюция и преимуществено размножаване на най-
приспособените към условията на средата организми, притежаващи най-полезните наследствени признаци и качества. 



на самите себе си, връх взима поведението „Най-годните става най-богати“ 
(„The Fittest Get The Richest“) и безмащабността се изражда в коренно 
различна йерархия на върховете — например с топология на звезда или колело 
с главина и спици, при която всички възли са свързани с централния, 
свърхсвързан хъб. Това неизбежно води до модела „Победителят получава 
всичко“ („The Winner Takes All“)823. Подобно състояние във физиката е петото 
агрегатно състояние — Бозе-Айнщайновата кондензация на преохлаждането, 
пълното застиване — ако не на обществото, то на неговите цели и ценности, 
сплотеност и кохезия.  
 Разбира се, би могло всичките негативни характеристики, присъщи за и 
присъстващи в една безмащабна структура, да се концентрират във и да се 
прехвърлят върху яростна конкуренция между възлите. Ролята на 
конкуренцията (в която най-силно се проявява изискването за годност, като 
всъщност, както видяхме, въвеждането на това изискване и отприщването на 
конкуренцията са почти еквивалентни) е много голяма. Но аз постоянно 
изтъквам — заедно и паралелно с конкуренцията — структурата и 
динамиката, защото и те се нуждаят от наблюдение и непрекъснато 
самоосъзнаване на системата, тъй като също могат да я тласнат в нестабилно 
състояние и дори в процес на нестабилност.  
 В края на краищата, имено структурата и динамиката на мрежата са 
основните причинители, водещи до възникването на конкуренция между 
възлите — конкуренция, която може да увреди както връзките между възлите, 
така и самата мрежова структура. В голяма степен за всяка мрежова система 
може да се каже, че конкуренцията в нея е такава, каквато е самата система, а 
значи каквито са нейните структура и динамика. Всяка система си заслужава 
конкуренцията, която може да я оптимизира, а може и да я унищожи. 
Функционирането на системата е постоянен баланс между интересите на 
общността (структура и динамика) и интересите на изграждащите я индивиди 
(конкуренцията). Залитането в една от двете крайности е еднакво 
безперспективно и опасно за системата. 
 В заключение, мрежовите структури наистина имат значителни и значими 
преимущества пред йерархичните. В йерархичните структури свободата е 
повече илюзия, отколкото реалност. Йерархичните структури неизменно се 
оказват в една или друга степен затворени общности. Йерархичните 
структури се борят с вградената в тях деспотичност (защото винаги 
подчинеността се мери по вертикала, а свободата — по хоризонтала) и 
наистина някои от тях се справят с тази задача добре. Но за да постигнат това 
те хабят голяма енергия, която иначе би могла да се използва по-ефективно за 
други цели. 
 Мрежовите структури са заредени със и устремени към отвореност, те са 
по замисъл и произход отворени общности. Мрежовите структури са 
демократични като нагласи, което не означава, че всички техни субекти имат 
равни възможности, максималното към което се стремят мрежовите структури е 
равенството в правата. Но и мрежовите структури не са панацея. Те също 
трябва да преодоляват непрекъснато себе си. В тях има силни обвързаности от 
друг род — ценности, съображения за достойнство, вътрешни нравствени 
императиви, съмнения. При тях човек трябва да участва в много хоризонтални 
полета, да играе много роли и да взаимодейства с много други актьори. А това, 
както бе казано, поражда затруднения в обработката на огромни масиви от 
информация, потоци от символи, обмяна на социален капитал. Все явления и 



стресове, поради които възникват проблеми, изразяващи се в кибернетично, 
т.е. комуникационно и информационно — задръстване, загуба на критерии за 
важност на обменяната информация, неспособност от ефективна обработка на 
тази информация, непълноценна и изкривяваща съдържанието на 
информацията комуникация. Свръхучастието, нашето непрекъснатото участие 
в различни действия, взаимодействия, съдействия, противодействия, 
бездействия поражда умора, ражда апатия и безразличие. Свързаността е 
ангажимент, тя е като сянката — непрекъснато те преследва и не позволява да 
я надскочиш. Да си спомним една от естествените реакции на социалните 
актьори в мрежовата реалност — ограничаването на контактите, асортативното 
свързване, клъстеризацията (а оттук до феномена „силата на слабите връзки“ 
е една крачка, по-скоро една стъпка). Така че при мрежите човек има много 
повече основания да се смята свободен, дори да си мисли, че е автономен и 
абсолютно самостоятелен да взема такива решения, каквито смята като най-
добри за себе си. Но и това чувство за свобода в редица отношения е измамно. 
Защото индивидът е в мрежа (или в мрежи!) и дори да не иска той самият да се 
„закачи“ за мрежата, тя ще го „закачи“, понякога даже без той да забелязва и 
осъзнава това. 
 Едно от най-важните достойнства на мрежите, на мрежовостта, това са 
слепващите я блага — синергетичните блага. За да функционира оптимално 
всяка система трябва поне частично да бъде синергетична (синергийна). За 
мрежовата система това „трябва“ е вече налице, за да бъде тя мрежа, иначе 
не би се наричала мрежа или поне не би била мрежа в истинския смисъл на 
думата. Мрежата е синергетична (синергийна). Мрежа и Синергия са двете 
страни на една и съща монета. Синергетичните блага ненапразно са блага от 
трети род. Те са слепващите блага, без тях е невъзможно да има 
функционираща ефективно система — те свръхкомпенсират, те мотивират, те 
балансират, те интегрират и всичко това означава, че те слепват.  
 Именно поради тази причина макар мрежовата структура да гарантира 
механизма „Богатите стават по-богати“ („The Rich Get Richer“), ако ги няма 
слепващите, сплотяващите, социумните, интегриращите синергетични блага 
(доверие, любов, реципрочен алтруизъм, шансове за всички, сигурност), т.е. 
благата, които издигат системата на по-високо ниво на организираност и 
сложност, то неизбежно — рано или късно — мрежовата структура ще попадне 
под влиянието на и ще премине в развитието си към механизма „Победителят 
получава всичко“ („The Winner Takes All“). В крайна сметка, успяват системите, 
в които мрежовостта се съчетава със синергетичните, със слепващите блага. 
Това е така, защото светът, нашият свят е асиметричен, независимо дали това 
ни харесва или не ни харесва, независимо дали допада или не допада на 
идеологията, в която ние уповаваме или за която гласуваме. Днес много се 
говори за асиметричните конфликти, които са възможни в един асиметричен 
свят. Но проблемът сега не е в това, че светът е асиметричен (защото, както 
казахме, той е неизбежно асиметричен), в това, че той става все повече, все по-
ускорено и все по-силно асиметричен. 
 Но истината за нашия свят (нека да го повторя и потретя, ако трябва и 
почетвъртя) е, че той е асиметричен — хората са различни (и държавите — 
също). Едни сред нас са по-умни, други — по-красиви, трети — по-щастливи, 
четвърти — по-богати, пети — по-здрави, шести — по-късметлии, седми — с 
по-добра стартова житейска позиция и т.н., и т.н… Едно от най-значещите 
измерения на асиметричността е „закодирано“ в асиметричността на това, 



което се разпределя и обменя в зависимост от сферата на действие, от 
средата на комуникация, от полето на взаимодействие, от пазара на размяната. 
 Същността (а значи и магията, би могло да се каже — и драмата) на 
разпределението в един асиметричен свят е, че то е асиметрично. При това 
малко по-силно асиметрично от асиметричността на обменящите. Това е 
така поради различни причини.  
 Първата причина е, че за да бъде поддържана асиметричността, на 
този, който има повече от дадена способност, даден талант, даден ресурс, 
дадено право, са му необходими много повече усилия. Ако аз знам два пъти 
повече от теб, за да продължа да знам два пъти повече, трябва да прочета 
повече от два пъти повече допълнителни книги. Защото твоето малко знание 
може да се удвои с твърде малко прочетени книги, докато моето голямо знание 
може да се удвои с твърде много прочетени книги.  
 Втората причина е, че имащият повече, знаещият повече, умеещият 
повече, трябва да си дава сметка, че тези негови способности са резултат и на 
оптималното функциониране на обществото и той трябва да връща на 
обществото част от своите печалби (т.е. да поддържа ценностите на 
обществото). А за да може да върне част от спечеленото на обществото и да 
съхрани нивото на своите способности, той трябва да получи значително 
повече, та да има какво да даде обратно, без да подкопае способностите си и 
понижи статуса си, без да намали мотивацията си.  
 Третата причина е, че този, който има по-малко трябва винаги да знае и 
да помни, че приносът му към обществото е по-малък и затова част от това, 
което получава му се дава като жест, от онези които допринасят повече за 
обществото. Това също укрепва ценностите на обществото, а без ценности 
няма общество. 
 Четвъртата причина е, че ако съвпадаха асиметричността на 
способностите и асиметричността на разпределението, то тогава на практика 
няма преразпределителни процеси и двете общности, т.е. общностите от двете 
страни на асиметрията ще съществуват (могат да съществуват) практически 
независимо една от друга, а тогава не би имало всъщност общество. 
 Ще дам следния пример. Нека в условни единици А да е два пъти по-
способен (по-умен или по-образован, или по-досетлив, или по-богат, или по-
силен) от В, т.е. техните асиметрични способности са в съотношение 2 към 1 
или 2:1.  
 Да предположим, че трябва да се раздели произведеният съвкупен 
продукт. Ако той бъде разделен в съотношение 2:1 в същите условни единици, 
т.е. като компенсираща асиметричност, А ще получи 2 части и ще разполага 
с 2 + 2 = 4 части, а В ще получи 1 част и ще разполага с 1 + 1 = 2 части, т.е. 
съотношението ще се съхрани същото 4:2 = 2:1 = 2. В този случай на практика 
няма преразпределителни процеси, всеки получава „своето“ и двамата 
съществуват практически отделно и независимо един от друг, т.е. всъщност все 
едно общество не съществува, а двамата актьори се движат по паралелни 
писти, живеят в паралелни, непресичащи се светове. Това би се случило при 
компенсираща асиметричност. 
 Затова съвкупният продукт се разделя по друг начин — не 2:1 (което е 
същото като 4:2), а 5:1 чрез възнаграждаваща асиметричност. Защо е нужно 
това? За да отговорим, нека се върнем към четирите горни причини. 



o Първо, защото за да съхрани своето преимущество в способностите, 
А трябва да положи усилия, които са много повече от 2 пъти по-
големи от усилията, които трябва да положи В. 

o Второ, А дължи своите способности и на оптималното 
функциониране на обществото и затова трябва да „върне“ част от 
своя дял в полза на продължаването на нормалното функциониране 
на обществото. 

o Трето, В трябва да помни, че приносът му е много по-малък и поради 
това се налага да бъде подпомаган чрез споделящ, „благотворителен“ 
жест. 

o Четвърто, преразпределителният механизъм след 
възнаграждаващата  асиметричност е индикация, че има общество, 
т.е. общност А + В, а не два независими и живеещи в паралелни, 
непресичащи се светове субекта А и В. 

 Когато разделянето на съвкупния продукт не е в съотношение 2:1 = 4:2, а 
е в съотношение 5 към 1, т.е. 5:1, то А ще получи 5 части и ще разполага с 2 + 5 
= 7 части, а В ще получи 1 част и ще разполага с 1 + 1 = 2 части, т.е. 
съотношението ще се окаже вече 7:2 = 3.5, а не както по-рано 2 (т.е. 
неравенството временно нараства и то не с малко). Сега вече, при 
съотношение не 2 (2:1) а 3.5 (7:2), А дава на В (подарява, предоставя, споделя, 
прави жест) 1 част. След това „благотворително“ действие А ще има 7 – 1 = 6 
части, а В ще има 2 + 1 = 3 части, съотношението ще се окаже вече 6:3 = 2, т.е. 
възстановява се първоначалното неравенство 2:1. Цялата операция наистина 
съхранява съотношението 2 между А и В, т.е. гарантира стабилност и 
справедливост, но е в съответствие с изброените четири причини и вгражда 
стимули за уважение и признание – А „дава“, защото така се поддържа 
справедливост и се съхранява обществото, а В е „благодарен“, защото 
осъзнава скромността на своя принос към обществото. 
 Нека се опитам да обобщя принципно проблема с асиметричността в 
обществото. 
 Можем да разделим системите от àктори (актьори, дейци, агенти, 
участници, субекти, индивиди) на два типа според качеството на àкторите 
(определяно от техните способности) и на два типа според количеството на 
преразпределянето помежду им на благата.  
 По първия критерий системите могат да бъдат разделени на такива, 
изградени симетрично и на такива, изградени асиметрично, т.е. съответно на 
симетрични системи, съставени съответно от равни (равноправни, 
равносилни, равноценни, равноможещи, равномощни — по таланти, амбиции, 
отговорности, способности, претенции и т.н.) àктори; и на несиметрични 
системи, съставени от неравни àктори. 
 По втория критерий системите могат да бъдат разделени на такива, в 
които се осъществява симетрично разпределение (компенсираща 
асиметричност) и такива, в които се осъществява несиметрично 
разпределение (възнаграждаваща асиметричност), т.е. всички получават при 
разпределението по равно (All Get Equally) или различно (The Rich Get Richer). 
 Възможни са четири варианта. 
 (1) Симетрично изградена система със симетрично разпределение. 
 Такава система може да бъде устойчива и да произвежда сигурност, 
само на базата на МЕКАТА СИЛА (на ценностите), т.е. морал, нравственост, 
идеи, идеологии, религии. Само ценностите могат в дългосрочен план да 



въздържат и възпират хората да заграбват повече от другите, равни на тях 
себеподобни.  
 С други думи, само ценностите могат да накарат равни хора да 
получават по равно. Единствено наличието на ценностна система е в 
състояние да мотивира тези хора да разпределят справедливо резултатите от 
общия труд. Отслабването, ерозирането и загубването на ценностите отваря 
пътя (и така е било в първобитните общини) към заграбването от някои членове 
на общността на повече в сравнение с други и към появата на социално 
разслоение, т.е. за преминаване на най-напред на симетричната система към 
несиметрично разпределение, а след това и към несиметрична система.   
 (2) Симетрично изградена система с асиметрично разпределение. 
 Такава система може да бъде устойчива и да произвежда сигурност, 
само на базата на ТВЪРДАТА СИЛА (грубата сила, насилието) — т.е. при 
равни, равноправни хора една част да взема, да присвоява, да заграбва повече 
в дългосрочен план е възможно само ако те използват сила срещу останалите. 
 С други думи, единствено насилието може да доведе до това равни хора 
да получават неравно. Само използването на грубата сила е в състояние да 
накара тези хора да разпределят несправедливо резултатите от общия труд. 
Отслабването, ерозирането и обезсмислянето на грубата сила би означавало 
постепенно завръщане към симетричното разпределение, а нейното засилване, 
легитимиране и превръщане в регулатор на отношенията неминуемо ще 
превърне симетричната система в несиметрична и ще закрепи необратимо 
наличието на различни социални прослойки и създаването на репресивен 
апарат, който да поддържа и увековечава това неравенство, постепенно 
наказвайки хората не само с това, че са бедни, но и за това, че са бедни. 
 (3) Асиметрично изградена система със симетрично разпределение. 
 Такава система може да бъде устойчива и да произвежда сигурност, 
само на базата на ТВЪРДАТА СИЛА (грубата сила, насилието), т.е. неравни, 
неравноправни, различни хора в дългосрочен план да получават, да 
разпределят поравно, еднакво е възможно само чрез насилие, само ако се 
крепи на принудата, на санкциите, на репресията.  
 С други думи, това на езика на социалните процеси и категории 
означава, че всеки социализъм неизбежно се трансформира в капитализъм, 
или неизменно, винаги в края на краищата опира до насилието, до принудата, 
до санкциите, до репресиите, защото другояче не е възможно в дългосрочен 
план, подчертавам, в дългосрочен план да се наложи уравниловка... Това ни го 
показа с жестока убедителност животът през ХХ век, когато катастрофираха 
всички социализми до един. Не е възможно да се поддържа по друг начин, 
освен чрез твърдата сила, чрез грубата сила модел на различни, на неравни 
хора, в който да има еднакво, равно разпределение, да има уравновиловка. 
Симетричният модел на уравниловката се оказва, че може да бъде устойчив 
само при използване на насилието, на репресията, на насилственото 
принуждаване хората да приемат да бъдат равни, да получават еднакво, 
независимо от техния различен принос за обществото. 
 Симетричният модел на социализма загуби надпреварата през ХХ век, 
защото се конкурираше с модел, който бе базиран на вградени в него ценности 
и функционираше самоподдържащо се. Докато той, социализмът искаше да се 
развива на базата на наложени отгоре и постановени като задължителни 
ценности, които биха работили само при някакво неимоверно — или 
изпреварило времето си, или базиращо се на практически невъзможна 



ирационалност съзнание на човеците, на хората — така че някак, ако е 
възможно, а то не е възможно днес и може би още дълги векове няма да бъде 
възможно, да им идва отвътре, да загубят те своите индивидуалности, да 
настъпят на гърлото на собствените си песни, амбиции, способности, 
убеждения. Все невъзможни неща, които най-малкото не бяха по силите на 
ленинско-сталинско-брежневскияMXLII социализъм в Съветския съюз и на 
димитровскоMXLIII-червенковскоMXLIV-живковскияMXLV социализъм в България — и 
това доведе до фалита и банкрута му, както и до оруеловата ферма, в която 
всички същества са равни, но някои същества са по-равни от другите.  
 Социализмът загуби катастрофално битката, съревнованието през ХХ 
век, но нека отново да подчертая, че тази загуба е доказана убедително не 
само от социалния живот, но и от социалната наука. Да — и от социалната 
наука.  
 Социалната наука убедително го доказва — асиметрично изграденото 
общество със симетрично разпределение или трябва да уповава непрекъснато 
на твърдата сила, или трябва да се трансформира или в симетрично изградено 
общество (макар че историята няма път назад) със симетрично разпределение, 
или в асиметрично изградено общество с асиметрично разпределение. И двете 
алтернативи — за едната видяхме, за другата съвсем след малко ще видим — 
се крепят обаче не на твърдата, а на меката сила. 
 (4) Асиметрично изградена система с асиметрично разпределение. 
 Такава система може да бъде устойчива и да произвежда сигурност, 
само на базата на МЕКАТА СИЛА (на ценностите), т.е. морал, нравственост, 
идеи, идеологии, религии. Само ценностите могат в дългосрочен план да 
поддържат ефективно функциониращо общество, при което неравните, 
различните хора с неравен принос, различен към обществения продукт, 
разпределят този продукт неравно, различно — в съответствие именно със 
своя  неравен, различен принос.  

 
MXLII Леонид Брежнев (Леони́д Ильи́ч Бре́жнев, 1906—1982) — съветски държавен и партиен деец, ръководил СССР в 
продължение на 18 години, от 1964 г. до смъртта си. Бил е начело на съветската комунистическа партия като първи 
секретар и генерален секретар на ЦК на КПСС (1964—1982). Два пъти е председател на Президиума на Върховния 
съвет на СССР (1960—1964, 1977—1982). В последните години от живота си, остарял, немощен, жалък, той се 
превръща в карикатура и пародия на самия осъден на разпадане и провал съветски строй. Върховният съвет на СССР 
— това е съветският, на практика безгласен, имитационен парламент, доколкото властта реално принадлежи на 
комунистическата партия. 
MXLIII Георги Димитров (1882—1949) — комунистически управник на България, който оглавява 2 години (1948—1949) 
притежаващата тоталитарно властта Българска комунистическа партия. Министър-председател (1946—1949). Герой от 
Лайпцигския процес (1933), когато нацисткия режим на Хитлер го обвинява заедно с двама българи Васил Танев и 
Благой Попов и няколко други комунисти в организирането на подпалването на германския парламент (Райхстаг). 
Димитров води сам своята защита на организирания от нацистите процес в Лайпциг. В своята защитна реч Димитров 
защитава българския народ от грубите нападки на медиите. Той подчертава неговите исторически заслуги пред 
човечеството и гордостта си, че е българин. Българските подсъдими са оправдани по обвиненията в палеж и опит да 
свалят правителството и заминават за Съветския съюз, където съдбата и участта им са много различни. Георги 
Димитров се превръща постепенно в пешка в ръцете на Сталин и със страхливото си безучастие и пасивно си участие 
носи огромна вина за репресирането на много български комунисти и патриоти от тираничния сталински режим. 
Васил Танев (1897—1941), Васил Константинов Танев (Хаджитанев) с псевдоними (Иванов, Дончо, Йордан, Мичмана) 
— политически деец, комунист. В Съветския съюз през 1937 г. е арестуван, но е освободен след молба на Димотров до 
Сталин. При нападението на Германия над Съветския съюз се записва доброволец в Червената армия през юли 1941 г. 
Член е на бойна група и на 6 октомври 1941 г. е спуснат с парашут край село Лахна, Гърция, групата не успява да се 
събере и той загива на 9 октомври 1941 г. в престрелка с немски части край Евангелистрия (Ени Караджали). 
Благой Попов (1902—1968) — политически деец, комунист. В Съветския съюз през 1937 г. е арестуван, държан и 
измъчван по зверските сталински методи в страшния зандан „Бутирка“ до 1939 г., осъден през 1939 г. на 15 години 
строг затвор в болшевишкия ад на трудово-изправителните лагери. Присъдата изтърпява до 1953 г. в далечния север в 
лагера „Дудинка“. През 1954 г. е освободен и се завръща болен в България.  
MXLIV Вълко Червенков (1900—1980) — комунистически управник на България, който в продължение на 7 години (1949—
1954) притежаващата тоталитарно властта Българска комунистическа партия. Министър-председател (1950—1956). 
MXLV Тодор Живков (1911—1998) — комунистически управник на България, който оглавява продължение на 35 години 
(1954—1989) притежаващата тоталитарно властта Българска комунистическа партия. Министър-председател (1962—
1971), председател на Държавния съвет (държавен глава, 1971—1989). 



 С други думи, само ценностите могат да накарат хората да приемат с 
разбиране и с разум, че тъй като са неравни, не могат да претендират за равно 
разпределение. Едни са по-силни от другите, други — по-смели от другите, 
трети — по-талантливи, четвърти — по-интелигентни, пети — по-трудолюбиви, 
шести — по-рискуващи, седми — по-изобретателни и т.н., и т.н., затова те ще 
получават повече от тях. И това е нормално, това е естествено, това е начинът, 
по който обществото може да бъде общество, в което всеки е значим по 
своему, всеки допринася по своему, но и бива възнаграждаван по своему. 
 Така е, така е било и така ще бъде — ако една система е асиметрично 
изградена и е с несиметрично разпределение, за да функционира тя 
ефективно, са необходими ценности. Когато има ценности, тогава по-богатите 
съзнават, че и бедните са хора, че и по-бедните имат един-единствен живот и 
искат да го изживеят нормално, пълноценно. Затова в такова общество има не 
само асиметрично разпределение, но и осмислено, разумно, разбираемо и 
почтено преразпределение, така, както бе в Западна Европа в продължение на 
повече от 30 години — втората половина на 60-те, през 70-те, през 80-те и в 
първата половина на 90-те и тя постигна феноменален ръст на свободи и 
жизнен стандарт. Но в такова общество и по-бедните осъзнават, че по-богатите 
постигат своя социален статус с повече способности, с повече талант, с повече 
рискове, с повече отговорности и затова не надничат алчно и завистливо в 
чуждите панички, а се стремят да се издигнат по социалната стълбица с повече 
усилия, с повече себеразвитие, с повече упоритост, с повече интелект.  
 Ако обаче ценностите започват да отслабват, да ерозират, да се 
изпразват от съдържание, да се превръщат в лицемерие и да са задушават от 
безразличие, ако на преден план излязат алчността, хищността, ненаситността 
и отказът от споделени социални отговорности, ако се задълбочи тенденцията, 
при която „вместо към по-добро общество, единственото, към което почти всеки 
от нас се стреми, е да подобри своята собствена позиция като индивид в 
съществуващото общество“824, то теорията на мрежовите структури ни показва 
и доказва какво ще се случи. Ще се случи това, че моделът „Богатите стават по-
богати“ („The Rich Get Richer“) ще започне да се изражда в модел „Победителят 
получава всичко“ („The Winner Takes All“). А това вече се случва с моралната 
криза на Запада след налагането на свръхлибералния геоикономически модел, 
когато богатите ставата колосално по-богати, бедните — непоносимо по-
бедни... Ние вече говорихме за деформирането на социалната структура в 
съотношение 1:9:90 и дори за оформянето на суперплутократския 0.1% сред 
плутократския 1%. Победителят в тази надпревара получава всичко, присвоява 
всичко, заграбва всичко.  
 Отново и отново да посоча — нашата наука за мрежовите структури, за 
безмащабните мрежи (мрежите със степенно разпределение) и мрежите тип 
„Малък свят“ предричат това развитие по най-научния начин — като го 
доказват. 
 Обобщавайки, може да се каже, както следва: 
✓ Симетрично изграденото общество със симетрично разпределение и 

асиметрично изграденото общество с асиметрично разпределение могат 
да поддържат своята нормалност и да функционират ефективно само на 
базата на МЕКАТА СИЛА. 

✓ Симетрично изграденото общество с асиметрично разпределение и 
асиметрично изграденото общество със симетрично разпределение 
могат да поддържат своята нормалност и да функционират ефективно 



само на базата на ТВЪРДАТА СИЛА.  
 
 Някога квартетът „АББА“ („ABBA“)MXLVI изпя песента „The Winner Takes It 
All“, в която имаше следните думи:  
 The winner takes it all 
 The loser standing small 
 Beside the victory 
 That's her destinyMXLVII. 
 

      
 
 Илюстрация 6.14. „АББА“ („ABBA“) — „The Winner takes It All“ ☺ . 

 
 Точно тези думи пасват на модела на асиметрично изграденото 
общество с асиметрично разпределение, което е загубило своите ценности и те 
могат да се превърнат в епитафияMXLVIII на либералното пазарно западно 
общество, базирано на демокрацията и частната собственост, ако то не си 
опомни навреме и не осъзнае своята цивилизационна мисия и глобална 
отговорност. 
 

 
MXLVI „АББА“ („ABBA“) — знаменита шведска попгрупа, съществувала в периода 1972—1982 г., съставена от Бьорн 
Улвеус (композитор, вокалист и китарист), Бени Андрешон (клавишни инструменти и вокалист), Агнета Фелтскуг 
(вокалистка) и Ани-Фред Люнгста (вокалистка). Продала е 370 милиона албума, което я нарежда на второ място по 
продажби в Европа и на четвърто място в света след „Бийтълс“ (1 700 милиона), Елвис Пресли (1 300 милиона)  и 
Макъл Джексън (750 милиона). 
MXLVII „Победителят получава всичко / Победеният се чувства нищожество / Пред лицето на победата / Това е неговата 
съдба.“ 
MXLVIII Епитафията (гр. ἐπιτάφιος — надгробен) — кратко слово, изсичано на надгробната плоча на починал човек, което 
сбито преразказва живота му, като възхвалява неговите добродетели. Често епитафията е в стихотворна форма. 
Нерядко надгробните надписи припомнят на живите за тяхната тленност. 



СЕДМА ГЛАВА 
 

Мрежовото общество — 4: Приложимост на мрежите 
 

  
 

Бедните ни мрежи са като кюрдите, разделени между Иран, 
Ирак и Турция, които щом падне нощта, преминават 
границите, женят се помежду си и мечтаят за една обща 
родина, която да отстрани разделилите ги страни. 

Бруно ЛатурMXLIX 
 
 Когато говорим за практическите приложения на мрежовите структури, 
това, което трябва да се изтъкне най-напред, е необходимостта от промяна на 
мисленето. Отново и отново се налага да подчертая, че мрежите не са мода, не 
са поредно оригиналничене или увличане в търсене на актуалност и 
атрактивност, не са само инструмент, не са предимно нагледна илюстрация, не 
са въведено главно за наше удобство понятие, с цел по-лесно схващане и по-
бързо осмисляне на изучаваните от нас явления. Мрежите са тези явления, те 
са формата и съдържанието на живота, те днес са единствено възможният 
начин за пълноценно изучаване на процесите в различни области и сфери на 
познанието.  
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ СТРУКТУРИ: ВОЕННОТО ДЕЛО. 
 Никак не е странно, че първата (както хронологически, така и по важност) 
приложна област на мрежите и мрежовостта е във военното дело. При 
използването на мрежовите структури в науката за сигурността е създадена 
даже традиция, прерастваща в нещо като норма, стандарт, задължително 
условие — да се започва разказът за тази приложна област с разработките на 
Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд, за които стана дума и по-рано. Аз обаче ще 
тръгна по малко по-различен път, не само за да изляза от коловоза на 
инерцията, а и защото ми се струва, че при сглобяването на пъзела техните 
несъмнено ключови публикации, без да се промени строгостта на разказа, имат 
логическо място малко по-късно и малко по-нататък. Затова ще започна с 
изследванията на друг, според скромното ми мнение, също толкова значим 
автор — Антоан БускеML. 
 Антоан Буске разглежда четири механични метафори — Часовник (по-
точно Часовников механизъм), Машина, Компютър и Мрежа — които 
представят най-добре и символизират най-точно четирите основни технически 
и научни дискурса — механиката, термодинамиката, кибернетиката и 
хаоплексносттаMLI. Всяка от тези метафори е свързана с доминиращата 
технология по това време и е в основата на теоретичните анализи и 
практическите методи за изследване на процесите и за тяхното управление. 
Особено показателно и полезно е приложението на тези метафори именно във 
военната област, тъй като казват много, почти всичко за организацията и 
използването на въоръжените сили, за воденето на войните, за 
стратегическото мислене в отбраната през различните исторически етапи825. 
 Следва кратко описание на тези етапи и главното в тях по отношение на 

 
MXLIX Цитатът е от книгата: Латур, Бруно. Никога не сме били модерни. Опит за асиметрична антропология. С.: Критика и 
хуманизъм, 1994, с. 15, превод Доминика Асенова-Янева. 
ML Антоан Буске (Antoine Bousquet, 1974) — канадски учен в областите на икономиката и международните отношения. 
MLI Хаоплексност (Chaoplexity) е словосъчетание от Хаос (Chaos) и Комплексност (Complexity). 



войната и отбраната. 
 

Етап 1. Механистичната война и Часовниковият механизъм 
 Вселената като цяло е схващана като един добре конструиран и 
оптимално функциониращ механизъм — механична система, изградена от 
намираща се в движение материя и подчиняваща се на определен набор от 
природни закони. Водещото разбиране за механизма е свързано тясно със 
законите на класическата механика на Нютон, със съпътстващите ги понятия за 
гравитация и маса, за обратимост на времето и с убеждението, че цялото може 
да бъде разбрано чрез анализиране на отделните му съставни части. 
Естествено е, че тази представа за света като отлично работещ механизъм 
извежда на преден план метафората за този механизъм — Часовникът и по 
скоро Часовниковият механизъм. В европейското мислене през XVII и XVIII век 
часовниковият механизъм е не само перфектната представа за ред, 
подреденост, правилност и предсказуемост на света и неговите съставни части 
и тела, но и като отлично служещ на и обслужващ научните търсения 
едновременно като обект на изследване и като инструмент, чрез който се 
изследва, но също така и като идеал за изграждане на обществените и 
човешките отношения. В тези отношения, както и във функционирането на 
природата очевидно няма място за хаоса, защото часовниковият механизъм се 
разбира и подразбира като имащ божествен произход, а какво по-неотменимо и 
изпълнимо обещание, каква по-убедителна гаранция може да има за пълна 
предвидимост и контрол от божествеността на произхода, от божествената 
прецизност, от божията непогрешимост? 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Трите закона на класическата механика (законите на Нютон) са, 
както следва: 
 Първи закон на Нютон: Всяко тяло запазва състоянието си на 
покой или на равномерно и праволинейно движение дотогава, докато 
външна сила не го изведе от това състояние. 
 Втори закон на Нютон: Сила, действаща на системата отвън, 
води до ускорение на системата:    =  .   (  e силата,  — масата на 
тялото,  — ускорението)- 
 Трети закон на Нютон: Всяко действие има равно по големина и 
противоположно по посока противодействие.  

 
 Щом часовниковият механизъм има божествен произход и божествена 
прецизност и непогрешимост, то това неизбежно води до мисълта за 
божествения часовникар, който го е конструирал и пуснал в движение. А щом в 
небесните дела има един Бог-създател, то и в земните дела, съвсем 
естествено, ще има — и при това облечен с Божия промисълMLII — един монарх 
и владетел, който управлява чрез просветен абсолютизъм и направлява чрез 
непоколебима воля обществените дела така, че в тях да царят рационалност и 

 
MLII Божият промисъл — управлението на света от Бога, наречено още Божие провидение. Божият промисъл се 
изразява в непрестанното действие на Бога в макро- и микрокосмоса на битието, като по този начин Бог съхранява 
битието и творенията от пагубни последици, подпомага всяко добро, а възникващото поради отдалечаващото се от 
него зло, прекъсва или поправя, като го насочва към добро. Божият промисъл се явява един вид функция на 
върховната власт на Бога. Още от началото на човечеството Бог изпълнява Своя план за спасение. А съпротивата 
срещу този план Той я използва за Своя прослава (http://www.biblefriends.net/viewtopic.php?f=78&t=3852).  

http://www.biblefriends.net/viewtopic.php?f=78&t=3852


ред. 
 В съответствие с подобна мисловна и реализирана на практика властова 
и социална конструкция, а също така в пълно съгласие с господстващата 
механистична философия е и механистичната война (механистичното 
военно дело), в която (в което) главната, ударната и решителната сила са 
армиите, демонстриращи постоянно повтарящи се като форма и съдържание 
синхронизирани движения, характеризиращи се с липсата на каквато и да е 
автономия на отделните части и с безпрекословното им подчинение на 
изначално определената последователност от бойни действия и сражения — в 
съответствие с решенията и заповедите на техните командири.  
 Геометрията и новооткритите закони на движението се прилагат все 
повече и все по-често с цел подобряване на фортификациятаMLIII и 
балистикатаMLIV, но на бойното поле главното си остава изграждането и 
действието на армиите като гигантски часовникови механизми. При условие че 
висшата синхронизираност на артилериите се изразява в координирани 
залпове, а веднъж започнало сражението, става много трудно да се 
осъществяват каквито и да било бързи и точни комуникации, е естествено, че 
войските са абсолютно мущрованиMLV да се придвижват крак в крак и според 
строго установени и предписани тактически разгръщания, изпълнявайки 
синхронизирани стрелби и зареждания на оръжията във възможно най-бързо 
темпо. Механистичният начин на водене на война се стреми към поддържане 
на реда и избягване на хаоса чрез стриктно програмирано и централизирано 
рутинно поведение, лишено от всякакъв капацитет да се пренастройва 
своевременно в съответствие с действията на противника. На практика 
отделните войници нямат никакво право на самоинициатива, а успехът в боя 
изисква от командващите ги офицери да планират всичко до най-дребните 
подробности предварително и да заповядват изпреварващо цели серии от 
абсолютно задължителни маневри. Най-ярък и пословично известен символ на 
този начин на воюване е пруската армия на Фридрих ВеликиMLVI. Това е армия, 
действаща като истински часовников механизъм и намираща се най-близо до 
представата, че след като има универсални природни закони, трябва да има и 
универсални закони, на които се подчинява войната — закони, изведени с 
математическа точност и гарантиращи максимална логичност и 
предвидимост826. 
 
 Етап 2. Термодинамичната война и Машината 

Чрез термодинамиката и машината науката излиза на ново концептуално 
ниво — разбирането за енергията, която стои зад движението и промените в 
света. Най-напред изучаването на топлинната енергия доведе до създаването 
на парната машина, революционизирала обществото и производството. По-
късно термодинамиката пък допринесе за истинска научна революция в 
разбирането за запазването на енергията и преминаването ѝ  от един вид в 
друг, както и за неизбежното нарастване на ентропията. 

 
MLIII Фортификация (фр. fortifier — укрепвам, усилвам) — военна наука за изкуствените закрития и прегради, усилващи 
разположението на собствените войски по време на боя. 
MLIV Балистика (гр. βάλλειν — хвърлям) — наука за движението на телата, хвърлени в пространството, базирана на 
математиката и физиката и изучаваща движението на снарядите при стрелба. 
MLV Мущроване (нем. mustern — провеждам преглед, оглеждам) — строго отношение към подчинените в учение, 
стриктно обучение и възпитание на войниците, дисциплиниране и довеждане на действията до пълен синхрон и 
автоматично изпълнение. 
MLVI Фридрих II (Friedrich II, 1712—1786), наричан още Фридрих Велики (Friedrich der Große) — крал на Прусия от 1740 до 
1786 г. 



 Осмислянето на ентропията слага край на самата мисъл за обратимото 
време. Тя дава посока на времето, което може да тече само от минало към 
бъдеще и има своя стрела — стрелата на времето. 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 максимум827. 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. Термодинамичната стрела на времето кара Херман фон 
ХелмхолцMLVII да възкликне: „Вселената върви към своята смърт!”828. А Освалд 
ШпенглерMLVIII проронва с горчивина: „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”829. 
 На мястото на механистичния ред и предсказуемост идват 
нестабилността и промяната както в научните постулати, така и в политическия 
живот. Математиката и физиката вече не боравят с точни величини и пълна 
определеност на резултатите до най-отдалечения от десетичната точка знак. 
На преден план излизат теорията на вероятностите и статистическата физика, 
когато изчисленията съдържат вероятностни поведения и статистически 
разпределения. Аналогично, смятаните за вечни абсолютни монархии се 
сблъскват с революционните пориви, със стихията на национализма, с 
енергията на народите и ентропията на тълпите. Но точно както от хаоса може 
да се роди ред, така и от революционния хаос може да се роди демократичен 
ред и много често такъв е ходът на историята. Феодалната, монархическа, 
закостеняваща Европа след социални бури и индустриални въведения е 
заменена от буржоазната, либерална и пазарна Европа и всичкото това има 
дълбоко в своята основа войните и революциите — „великите машини 
(двигатели) на историята“. След като се оказва, че няма строга 
последователност между хаос и ред и че всеки от тях може да бъде и начало, и 
край, и причина, и следствие, във философията — философията, като истински 
човешкото усилие да осмислим себе си и нашето съществуване — се редуват 
оптимистична вяра в прогреса и песимистично униние за залеза на 
цивилизацията ни; на сцената излиза несигурността, за да се окаже основна 
същност на личния и обществения живот — вече няма нищо вечно, нищо 
стабилно, нещо непроменимо. Не би могло и да бъде другояче — машината 
като метафора и като парадигма работи на пълен ход, тя заменя методично 
отмерващия ритъма на обществото часовников механизъм. 
 В тази енергийно-ентропийна усложнена среда термодинамичната 
война (термодинамичното военно дело) напълно естествено протича с 
насочване към бойното поле на все повече енергия и с производство на все 
повече ентропия. В сраженията участва все по-снабдена с мощни двигатели 
мобилна бойна техника (т.е. моторизирана енергия) — по суша, въздух и вода; 
засилва се използването на все по-мощна и далекобойна артилерия (т.е. 
балистична енергия), националните икономики се пренастройват изцяло за 

 
MLVII Херман фон Хелмхолц (Hermann von Helmholtz, 1821—1894) — немски физик. 
MLVIII Освалд Шпенглер (Oswald Spengler, 1880—1936) — немски философ и историк. 



водене на тотална война (т.е. индустриална енергия), мобилизират се масови 
армии (т.е. човешка енергия), вдъхновявани с патриотични каузи и възпитавани 
в дух на дълг и чест пред родината (т.е. морална енергия). И така от войните на 
Великата Френска революция и НаполеонMLIX до разрушителната вакханалия на 
Първата и Втората световна война и най-голямото зверство в човешката 
история — атомните бомби, хвърлени над японските градове Хирошима и 
Нагасаки (6 и 9 август 1945 г.), непрекъснато се натъкваме на, а по-скоро се 
сблъскваме със смайващи и смазващи примери за огромната енергия, 
въвлечена в бойните действия и за колосалното нарастване на ентропията, 
които тези действия са причинили.  
 Заслужават да бъдат отбелязани нововъведенията във военното дело на 
Наполеон, защото именно те първи дават да се разбере, че нещо се е 
променило — не толкова и не само количествено, колкото и преди всичко 
качествено, не толкова и не главно в технологиите, колкото и основно в 
стратегическото мислене. За разлика от волята на Фридрих Велики да 
осъществява пълен контрол над своята армия, Наполеон осигурява високи 
нива на автономия на отделните бойни формации, позволявайки разгръщане 
на силите си върху много по-обширна територия и обезпечавайки им така 
висока гъвкавост, мобилност и взаимозаменимост. С присъщия му 
стратегически гений, той прави първите модерни стъпки в децентрализирането 
на управлението и действията на армията, както и за създаване на 
възможности за самостоятелно и дори автономно вземане на решения на 
командирите на отделните съединения и части за определен период от време, 
като по този начин повишава непредсказуемостта в поведението на армията си 
и превръща високата степен на несигурност и непредвидимост в свой съюзник. 
Вплитането в поведението на воюващите на патриотизъм и революционен 
ентусиазъм ги прави много по-мотивирани и способни на инициатива и за 
вземане на неочаквани, но оперативно и тактически верни решения, отколкото 
дотогавашните наемнически армии, в които главната грижа на войника, 
продаващ своя живот срещу пари е колкото се може по-дълго да може да прави 
това, т.е. да оцелява по време на битката, независимо как подобно негово 
поведение ще се отрази на изхода от нея. 
 Воденето на термодинамичната война изисква безпрецедентен 
централизиран контрол над цялата икономика, а на бойното поле то налага 
известна тактическа децентрализация от типа на успешно експериментираната 
от германската армия през Първата световна война мисийно ориентирана 
тактика с щурмови подразделения, след това доразвита в теорията и 
практиката на БлицкригаMLX. Термодинамическото мислене обаче е преди 

 
MLIX Наполеон Бонапарт (Napoléon Bonaparte, на корсикански Napulione Buonaparte, итал. Napoleone Bonaparte, 1769—
1821) — велик пълководец, държавник, политик, действащ владетел на Франция след 1799 г. и първи френски 
император под името „Наполеон I Велики“ (Napoléon I le Grand, 1804—1814, 1815). 
MLX Блицкриг или Светкавична война— нападателна оперативна военна доктрина, която се състои от концентрирани 
удари на бомбардировъчната и щурмовата авиация, внезапно, краткотрайно, но мощно огнево поразяване на 
стратегически важни противникови цели в тактическата зона на отбраната, оперативна дълбочина (с артилерия и 
военновъздушни сили) в съчетание със стоварването на тактически въздушни десанти за унищожаването на 
инфраструктурни обекти и пунктове за управление на противника и и стремителни настъпателни действия на 
бронетанкови и механизирани групировки, които използват елементите на бързина и тактическа и оперативна изненада 
за предотвратяване изграждането на цялостно завършена оперативна и стратегическа отбрана на противостоящата 
страна. За пръв път класическа форма на „Блицкриг” прилага Хелмут Молтке във войните на Прусия срещу Австрия 
1866 г. и Франция 1870-1871 г., когато предимството на ж.п. транспорта, телеграфа и иглените стрелкови системи, 
осигуряват по–голяма мобилност на войските, гъвкаво управление, скорострелност и точност при огневото поразяване 
на противника. През Първата световна война, 1914-1918, германският оперативно-стратегически план за водене на 
военни действия на Западния театър на военните действия има елементи на „Блицкриг”. Основният принцип на този 
тип операции е развит през ХХ век от няколко държави (основно от Германия) и приет през годините след Първата 



всичко с корени в забележителните разработки на Карл фон КлаузевицMLXI,830, 
който най-убедително показва същностната динамична и неопровержимо 
непредвидима природа на войната, като прави задълбочени теоретични, 
изпреварили времето си, анализи за неизбежното триене и мъглата, вродено 
свойствени на военните действия на групировките в оперативен мащаб. За 
термодинамичната война хаосът е нещо естествено, неизбежно, съпътстващо я 
като постоянна заплаха за всеки предварителен план и затова военните 
командири трябва да го инкорпорират в мисленето и действията си, вместо да 
се стремят да го игнорират, камо ли пък да го забраняват831. 
 
 Етап 3. Кибернетичната война и Компютърът 

С навлизането на системното мислене, с вграждането на кибернетичните 
понятия и нива на анализ в науката и обществените процеси, с нарастващото 
използване на съвременни комуникационни и информационни технологии, 
започва да се променя не само подготовката и воденето на войните, но и 
отношението към тях, появяват се илюзии за относително безкръвни, по-
хуманни (ако войните въобще могат да се наричат хуманни) и много повече 
електронизирани и виртуални, отколкото механизирани и реални войни. 
Илюзиите винаги си остават илюзии, но е факт, че новите технологии 
позволиха да се повиши прецизността на въоръженията, да се достигне 
изключителна степен на сложност на военните нападателни и отбранителни 
системи, да се използват свръхмодерни, включително космически средства за 
разузнаване, да се подобри значително, фактически до максимална степен 
координацията на воюващите части на бойното поле. Информацията от 
помощен, тактически, максимум оперативен ресурс, се превърна в ресурс със 
стратегическо значение. Сред главните цели на бойните  действия в първите 
фази на войната вече е постигането на информационно превъзходство: „За да 
се печелят войни днес, трябва първо да се спечели информационната война 
[…]. Днес способността да се събира, обменя, обработва и съхранява 
информация е най-важният фактор, определящ военната мощ“832.  
 Смята се, че още през 1976 г. Томас РонаMLXII първи употребява в 
публикация понятието „информационна война“833. Кибернетиката излиза от 
тихите математически кабинети на вглъбени в нейните непостижимите за 
простосмъртните хора тайни и започна да се вгражда както в бойните 
платформи и системи, така и в съоръженията и въоръженията за тяхното 
противодействие. Заражда се и набира сили убеждението, че във военното 
дело е възможно да се постигне триадата от максимално ефективно 
командване, оптимален контрол и всеобхватни комуникации, чрез които хаосът 
да бъде управляем и дори превръщан от пасив в актив с помощта на т.нар. 
отрицателната (негативната) обратна връзка, при която следствието намалява, 
„гаси“ породилата го причина, а тя съответно намалява, „гаси“ породеното от 
нея следствие и този процес набира скорост, създава ред, успокоява 

 
световна война, за да вгради съвременните оръжия и развитието на бронетанковите войски, самоходната артилерия, 
мотопехотата и военно-въздушните сили. В СССР съществува т.нар. теория на дълбоката операция.  
Хелмут Карл Бернард фон Молтке наричан още Молтке Старши (Helmuth Karl Bernhard von Moltke; 1800–1891) – пруски 
граф, фелдмаршал (1871), руски  фелдмаршал (1872), крупен военен теоретик.  
Фелдмаршал (нем. Feldmarschall, или генерал-фелдмаршал, Generalfeldmarschall) –  висше воинско звание, 
съществувало в армиите на германия, Австрия, Русия и др. Съответства по ранг в други армии на маршал, армейски 
генерал или по-ниски звания. 
MLXI Карл Филип Готлиб фон Клаузевиц (Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780—1831) — пруски офицер, военен 
писател и стратегически военен мислител. 
MLXII Томас П. Рона (Thomas P. Rona, 1923—1997) — експерт и съветник в Министерството на отбраната на САЩ, от 
унгарски произход. 



амплитудата и потенциала за въздействие на процесите, снема 
неопределеността. Осъзнаването на решаващата, стимулираща и 
мобилизираща роля на информацията като пораждаща и произвеждаща ред — 
роля, по самата си същност противоположна на ентропията, логично води до 
дефинирането на информацията като отрицателна ентропия — негентропия. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 

 Тук вече е крайно време да кажа няколко думи за понятията 
ентропия и негентропия. Основното понятие в случая е „ентропия” и 
затова ще започна с него. 
 Научните открития на Исак Нютон, Джеймз МаксуелMLXIII, Алберт 
Айнщайн и цяла плеяда гении на Запада, допринасят за физическото, 
менталното, психологическото и цивилизационното схващане за 
Времето като Стрела да се „съгласува” с вече споменатата по-горе 
т.нар. термодинамична стрела на времето — нарастването на 
ентропията. Стрелата на термодинамичното време е свързана със 
стрелата на космологичното време, която се основава на разширяването 
на нашата вселена834. 
 Понятието „ентропия” е въведено за първи път през 1865 г. в 
термодинамиката от Рудолф КлаузиусMLXIV като величина, определяща 
необратимото разсейване на енергия. Без да навлизам по-сериозно във 
физиката, ще посоча, че ентропията е функция на състоянието на една 
система, с която се измерва безпорядъкът в нея, т.е. ентропията е мяра 
за безпорядъка в системата835. Теорията на вероятностите и теорията на 
информацията също използват понятието „ентропия”836. 
 Понятието „негентропия” е образувано чрез отрицателна 
представка „нег”— пред „ентропия”, т.е. може да се преведе като  
„отрицателна ентропия”. Именно понятието „отрицателна ентропия” е 
въведено за пръв път през 1943 г. от Ервин ШрьодингерMLXV. По-късно 
Леон БрилюенMLXVI употребява „негентропия” вместо „отрицателна 
ентропия”837. Ако ентропията е мяра за безпорядъка в системата, то 
негентропията е мяра за порядъка (реда) в системата. 
 

 Ето защо информацията не само е сравнена с ентропията и е възприета 
като „обратното на ентропията“, но тя е изведена на пиедестала на „източник на 
реда“. Затова и основният символ и инструмент на новата информационна 
епоха — компютърът вече не е само помощно средство. Той е „качен“ на най-
високото стратегическо ниво — като системоорганизираща и 
структуромоделираща технология, чрез която светът като цяло и войната в 
частност (в контекста на анализа) се възприемат като непрекъснат процес на 
производство на информация. Кибернетичната война е първата, която си 
поставя за цел и дори е убедена, че тази цел е реалистична и осъществима — 
да постигне пълна предвидимост на действията и изключителен по мащаба си 
централизиран контрол над въоръжените сили — благодарение на компютрите 
и на техните уникални възможности за обработка на информацията и като 

 
MLXIII Джеймз Максуел (James Maxwell, 1831—1879) — знаменит шотландски математик и физик. 
MLXIV Рудолф Клаузиус (Rudolf Clausius, 1822—1888) — германски математик и физик. 
MLXV Ервин Шрьодингер (Erwin Schrödinger, 1887—1961) — австрийски физик. 
MLXVI Леон Брилюен (Léon Brillouin, 1889—1969) — френски и американски физик. 



незаменими помощни инструменти при прилагането на аналитични средства за 
операционен анализ и системен синтез.  
 Кибернетиката и компютрите се превръщат в своеобразно битие и 
съзнание на военното дело. Чрез тях става възможно акцентът да се премести: 

✓ от командването като безпрекословно и еднопосочно протичащо 
издаване на неподлежащи на обсъждане и осмисляне заповеди и 
надзора (oversight) като силово следене и принуждаващо потискане 
на изпълняващите, 

✓ към командването като интелектуално стратегиране и програмиране, 
предлагащо интелигентни, базирани на знанието решения и контрола 
(control) като двупосочен процес при който командващият възлага 
задачите на изпълняващите, но контролирайки процеса на 
изпълнението на тези задачи, своевременно коригира своите 
заповеди, ако установи, че се налага тяхната оптимизация с цел най-
ефективното им реализиране.  

 С това се променя самата същност на йерархията — от монолитна и 
монологична, към изградена на екипния принцип и диалогична.  
 Започва бърза, всеобхватна и пълноценна „еволюция на акронимите“: 

✓ от предишното демодирано и деспотично, еднолинейно и 
праволинейно Командване (Command) — С,  

✓ към все по-модерните и диалогични, по-многоизборни и 
многовариантни: 

  → + Контрол (Control) —  C2  
  → + Разузнаване (Intelligence) — C2I  
  → + Комуникация (Communication) — C3I  
  → + Компютризиране (Computing) — C4I 
  → + Оперативна съвместимост (Interoperability) — C4I2 

  
→ + Координация (Coordination) — C5I2  

  → + Сътрудничество (Cooperation), C6I2 

  
→ + Взаимна заменимост (Interchangeability) — C6I3 … 

 Заедно с това в паралелен клон на усъвършенстването, комплексността 
и интегрираността се осъществява друг радикален и епохален преход след C3I: 
  → + Наблюдение (Surveillance) — C3IS 
  → + Образно наблюдение (Reconnaissance) — C3ISR 
  → + Идентифициране на цели (Targeting) — C3ISRT или C3ISTR  
  → + Компютризиране (Computing) — C4ISRT или C4ISTR 
  → + Придобиване на способности или (Acquisition) — C4ISTAR … 
 Това са стъпки на усложняваща се и все по-гъвкава среда за сигурност, в 
която тече когнитивният преход данни→информация→знание→мъдрост, 
съвършенстват се военното дело и управлението на системата за отбрана. 
 Катастрофично високият залог, очи в очи пред който е изправено 
човечеството заради нарастващото количество на бойните арсенали на ядрени 
и други оръжия за масово поразяване, в голяма, а може би дори в недопустимо 
голяма степен пренасочва центъра на управление на военното дело от човека 
към компютъра. Мисленето за войната се измества от война със и война чрез 
кибернетичните системи към война на и война между тези системи. В 
търсенето на все по-ефективни средства за управление и контрол на 
страховитите въоръжения все повече се засилват компютъризацията, 
автоматизацията, информатизацията, интелектуализацията на управлението и 
това създава усещането за пренасяне на войната от света на хората към света 



на кибернетичните системи. Сякаш кибернетичните системи започват да се 
развиват и размножават, водени от някаква своя фантастична (от 
фантастичните романи) логика.  
 Човекът във военна униформа продължава да смята, че той управлява и 
контролира разполагането и развръщането на подвластните му въоръжения, но 
всъщност той не може да направи това без помощта на кибернетичните 
системи и затова понякога наистина не е ясно кой всъщност управлява и 
контролира тези въоръжения — човекът или кибернетичната система…  
 Ето защо е напълно разбираемо, че научните методи се прилагат с 
нарастващи темпове във военното дело — войната се води с оръжия, но тя се 
проектира и конструира в умовете, създаващи сложните средства за нейното 
водене. Вече не само стратегическите решения, а и оперативните, даже 
тактическите не могат да бъдат взимани и провеждани без високите технологии 
и високата наука. Така че в своята първична форма кибернетичната война 
стимулира неимоверно фантазиите за уникално боеспособна техника и 
уникално боеспособна наука. Това са фантазии, които влияят на мисленето на 
политиците и военните до ден днешен, въпреки катастрофата на 
кибернетичната война в джунглите на ВиетнамMLXVII и планините на 
АфганистанMLXVIII. 
 Впрочем, един от най-изтъкнатите и най-изтънчените апологети на 
Кибернетичната война и Компютъра е Робърт МакнамараMLXIX — министър на 
отбраната, част от екипа от най-добрите и най-светлите умове, ръководили 
някога САЩ и тотално провалили се във войната във ВиетнамMLXX. Робърт 
Макнамара прави максималното, за да бъдат САЩ в състояние да водят 
кибернетична война, но ужасната му, катастрофална грешка е, че във Виетнам 
всъщност и на практика се води различна война — не тази, която Робърт 
Макнамара предполага, а коренно друга. И няма никакъв шанс някой да 
спечели една война, ако я води не там, където трябва, не по времето, когато 
трябва, не по начина, по който трябва, и ако води не тази война, която трябва. 
Цитират Робърт Макнамара да отговаря веднъж на сътрудник в Белия домMLXXI, 
смятащ, че войната във Виетнам е обречена на поражение: „Къде са вашите 
данни? Дайте ми нещо, което аз мога да въведа в компютъра. Не ми давайте 
вашите стихове“838. 
 
 Етап 4. Хаоплексната война и Мрежата 

 
MLXVII Войната във Виетнам (1956—1973) — Виетнамската война на САЩ, наричана в САЩ „мръсната война“ и известна 
във Виетнам като Американска война. Води се между САЩ и Южен Виетнам (Република Виетнам), от една страна, и 
Северен Виетнам (Демократична Република Виетнам) и Народния фронт за освобождение на Виетнам (Виет Конг), от 
друга. Завършва с катастрофално политическо, военно и морално поражение на САЩ. 
MLXVIII Войната в Афганистан (1979—1989) — Афганистанската война, Афганската война е военен конфликт на 
територията на Афганистан, в който участват въоръжени сили на просъветското правителство на Демократична 
република Афганистан от една страна и въоръжената опозиция (муджахидини) от друга. В конфликта е пряко намесена 
армията на СССР, изпратена с решение на висшето съветско политическо и партийно ръководство (на тоталитарно 
господстващата комунистическа партия), за подкрепа на правителството в столицата Кабул. Завършва с 
катастрофално политическо, военно и морално поражение на Съветския съюз. 
MLXIX Робърт Макнамара (Robert McNamara, 1916—2009) — американски политик, стратег, бизнесмен, министър на 
отбраната на САЩ най-дълго от всички останали на този пост (цели 2595 дни) в периода 1961—1968 г. при 
президентите на САЩ — Джон Кенеди (Джон Фицджералд Кенеди,  Джей Еф Кей, John Fitzgerald Kennedy, JFK, 1917—
1963), 35-и президент на САЩ (1961—1963), убит в гр. Далас, щат Тексас, на 22 ноември 1963 г. и Линдън Джонсън 
(Линдън Бейнс Джонсън, Lyndon Baines Johnson, 1908—1973), 36-и президент на САЩ (1963—1969). Робърт Макнамара 
ръководи провеждането на системен анализ в държавната политика, който сега вече е научна дисциплина с 
наименованието „политически анализ“. 
MLXX Дейвид Халберстам (David Halberstam, 1934—2007, американски журналист и историк) написва книгата „Най-
умните и най-способните“ (The Best and the Brightest, 1972) за блестящия като интелект екип на Джон Кенеди и за това 
как се стига до войната във Виетнам.  
MLXXI Белият дом (The White House) — официалната резиденция на президента на САЩ, във Вашингтон, Окръг 
Колумбия. 



Докато политиците са се взрели и дори донякъде изпаднали в паника от 
драматичните геополитически промени, настъпили с края на двуполюсната 
система, военните „ближат раните“ от случващото се на бойните полета, 
където се оказва, че при цялата свръхкибернетичност на теорията и практиката 
във военното дело, като първостепенна важност си остава необходимостта 
някой да воюва „долу“, на бойното поле, да бъде в ада на свистящите куршуми 
и взривяващите се снаряди, да носи тежестите и опасностите на сраженията, 
да бъде подготвен оптимално и да има силната мотивация да даде 
максималното от себе си и дори себе си, воден от чувството за дълг пред 
отечеството или в защита на каузата, за която е пратен да се бие от неговата 
държава.  
 Заедно с това, във военната наука навлизат нови подходи — както 
нелинейна математика, самоорганизация и сложност, така и теория на 
фракталите, теория на катастрофите и теория на хаоса, а оттук и 
хаоплексността — хаос + сложност (chaos + complexity); а във военната 
практика от своя страна навлизат нови поколения компютри, с уникални 
способности да работят в мрежи, в мрежи от мрежи. Информацията остава 
стратегически ресурс, кибернетичните системи запазват своето място и ролята 
си, но в новата геополитическа и геостратегическа среда, в духа на 
нарастващата мрежовост на мисленето и действието, на мрежовата структура 
и динамика, фокусът постепенно се измества: 

✓ от стремежа за стабилност към осъзнаването на перманентната 
нестабилност; 

✓ от търсенето на предвидимост към разбирането за изначалната 
непредвидимост; 

✓ от психологическия комфорт на отрицателната (негативната) обратна 
връзка към съпътстващия човешката дейност психологически стрес от 
положителна (позитивна) обратна връзка, когато следствието усилва, 
„разпалва“ причината, която го е породила, а тя на свой ред усилва, 
„разпалва“ следствието, което е породила, и така спиралата се 
развива, разгъва, отдалечавайки системата от статичното равновесно 
положение, от хомеостазата.  

 Сега вече въпросът не е дали системата ще минава през точки на 
бифуркация, т.е. ще бъде на кръстопът между хаоса и реда, а как от хаоса да 
се роди ред, как системата да се преустрои на по-високо ниво на сложност и 
ред, на самоорганизираност и ефективност. Ето защо хаосът вече не е 
изначално зло, от което системата трябва да се страхува, а изпадне ли в него 
да се предаде, да се демотивира и демобилизира. Хаосът вече е условие за 
възникване на нов ред, за възземане и оптимизиране на функционирането на 
системата.  
 Особено важно е междинното състояние, състоянието на своеобразен 
фазов преход — нито още хаос, нито вече ред, наричано „на ръба на хаоса“ 
(„the edge of chaos“), което е рожденото място на сложността, детето, 
наследникът на двамата непримирими родители — хаосът и редът. Сложността 
— това е Животът и Животът — това е Сложността.  
 При хаоплексното разбиране за процесите, редът повече не е неистов 
стремеж на системата към устойчиво, статично състояние — редът е нейният 
неудържим опит тя да се хвърля с главата надолу в хаоса, за да се създаде от 
хаоса нов ред. Редът се е превърнал в своето отрицание, за да се прероди 



отново в ред. Редът жадува хаос, защото само чрез хаоса пак ще се завърне, 
но поне с едно ниво на сложност и организираност по-високо. 
 Повече и вече не равновесието е това, което прави живота нормален и 
естествен, а неравновесието, защото всъщност от неравновесието се ражда 
истинският, пълноценен живот, който не може да не бъде сложен и в това е 
красотата му. Истинският, пълноценен живот жадува неравновесие, той не 
може без него и именно неравновесието е онова велико природно чудо, което 
създава условие животът да бъде истински и пълноценен. Цялото величие и 
истинската трагедия на живота е обаче, че това условие е само необходимо, но 
не и достатъчно. Даже би могло да се каже и обобщи така – в хаоплексността 
всяко условие е необходимо и нито едно условие не е достатъчно … 
достатъчно. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Има съществена разлика между това, което в обикновения живот се разбира под „хаос” 
и това, което математиците разбират под понятието „хаос”. Обичайното схващане за хаос е 
безпорядък, анархия, объркване. Но древните гърци под „хаос”MLXXII са разбирали „зейнала 
бездна” — първично състояние на безформеност или пустота (а не състояние на безредие), 
предшестващо произлизането на вселената или космоса, т.е. на света. Според 
древногръцката митология, в началото бил Хаосът и от него възникнали първите божества. 
 Ето какво четем в уникалната книга “Гръцките митове” на Робърт ГрейвзMLXXIII,839: 
 — според ПеласгийскияMLXXIV мит за сътворението: „В началото Евринома, Богинята на 
Всички Неща, изскочила гола от Хаоса, но не открила под краката си никaквa твърд, на която 
да стъпи; и затова отделила небето от морето, танцувайки самотна върху вълните му”;  
 — според ОлимпийскияMLXXV мит за сътворението: „Майката Земя възникнала от Хаоса 
и родила своя син Уран по време на съня си”;  
 — според философски мит за сътворението, почерпен от „Теогония” на ХезиодMLXXVI: 
„Първа била Тъмнината и от Тъмнината произлязъл Хаосът. А от съюза между Тъмнината и 
Хаоса се породили Нощта, Денят, Мракът и Въздухът”; 
 — според друг философски мит за сътворението, който се среща единствено у 
ОвидийMLXXVII и бил заемка на елините от вавилонския епос за ГилгамешMLXXVIII: „Богът на 
Всички Неща (който и да е той, защото някои го наричат Природа) се появил внезапно от 
Хаоса, отделил земята от небесата, водата — от земята и етера — от въздуха. Тъй като тези 
елементи все още не били съчетани в хармония, той ги довел до надлежния ред, в какъвто ги 
откриваме и днес”. 

 
MLXXII Хаос (гр.  Χαος) — стихия, която е съществувала в световното пространство преди сътворяването на света според 
гръцката митология; пълно безредие, безпорядък, обърканост. 
MLXXIII Робърт Грейвз (Robert Graves, 1895—1985) — английски поет, учен, писател. 
MLXXIV Пеласги — полумитични древнотракийски племена, най-старите жители на Балканите, които според 
древногръцките автори са обитавали и териториите на Древна Гърция преди елините, т.е. до възникването на т.нар. 
Микенска цивилизация (XI век—146 г.).  
MLXXV Древните гърци смятали, че техните богове обитават вечно в свещената планина Олимп в Гърция, затова често 
тези богове се наричат „Олимпийци”. С Олимп са свързани повечето древногръцки митове — истински философски 
кладенец от мъдрост и поуки за човечеството от времето на древна Елада и до днес. 
MLXXVI Хезиод (Ἡσίοδος, VIII—VII век) — древногръцки поет, автор на една от първите древногръцки митологически 
поеми „Теогония” (гр. Θεογονία — произход на боговете), която като художествени стойности отстъпва значително на 
„Одисея” и „Илиада”. 
MLXXVII Публий Овидий Назон (Publius Ovidius Naso, 43 г. пр.Хр.—17/18 г. сл.Хр.) или само Овидий — древноримски 
поет, автор на „Метаморфози” (Metamorphoses), поема от 15 книги, разказваща за различните превръщания и 
трансформации, случили се във времената след сътворяването на света съгласно гръцката и римската митология. 
MLXXVIII 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 първи път от британския асиролог Джордж Смит (George Smith, 1840—1876). 
Шумер е една от първите (и може би първата) големи човешки цивилизации, възникнала е през IV хилядолетие пр.Хр. 
на територията на Южна Месопотамия. Шумерите се считат за изобретатели на писмеността, колелото, множество 
селскостопански сечива, грънчарството, пивоварството и др. Акадската империя е държава (царство), 
просъществувала приблизително между 2350 г. пр.Хр. и 2150 г. пр.Хр., неин център е град Акад в Южна Месопотамия. 
Асирия е наименованието на древна държава намирала се основно в Месопотамия, но също така обхващала земи в 
Мала Азия и Египет. Името Асирия идва от град Асур (Ашур) — първи голям градски център. Ашур бил разположен на 
десния бряг на река Тигър, градът е имал водопровод и канализация. 



 В математиката обаче под „хаос” се разбира явление, при което поведението на една 
нелинейна система изглежда случайно (хаотично), независимо, че моделът, които я описва е 
детерминиран, т.е. този модел се подчинява на някой строг закон и в определен смисъл 
самата система е подредена.  
 Теория на хаоса е съвременен подход (клас от подходи) за изучаване на поведението 
на нелинейни, динамични системи, които при определени условия са подложени на 
математическото явление „хаос”. Първите изследвания в областта на подобни системи са 
направени от френския учен Анри Поанкаре. Примерите за системи, изучавани в теорията на 
хаоса са многобройни: метеорологичните явления, биологичните популации, човешките 
общности и общества.  
 Изучаваните в Теорията на хаоса системи са силно зависими от началните и 
граничните условия. Това означава, че и най-слабото изменение на тези условия (на 
входните данни или във външната среда) може да тласне системата по коренно отличаваща 
се траектория, т.е. поведението й може силно да се измени, от което следва, че 
предсказването на поведението на подобни системи е невъзможно или изключително трудно и 
то в твърде ограничен (кратък) период от време.  
 Гореспоменатото явление е известно като „Ефект на пеперудата” и е свързано с 
изследванията на  друг основоположник на Теорията на хаоса, Едуард ЛоренцMLXXIX и по-
специално със заглавието на изказването му през 1972 г. пред Американската асоциация за 
развитие на науката (American Association for the Advancement of Science): „Предсказуемост: 
може ли махането с крила на пеперудата в Бразилия да предизвика торнадо в щата Тексас840“. 
 Използването на пеперудата като символ на малка промяна, водеща до големи 
последствия, се свързва най-напред с разказа „Гръмна гръм” (A Sound of Thunder) от 1952 г. на 
Рей БредбъриMLXXX. През 2055 г. героят на разказа Екълс взема участие в сафари за 
Тиранозавър Рекс в Мезозойската ера, което се организира чрез връщане назад във времето с 
60 милиона години. Виждайки тиранозавъра, Екълс изпада в паника и нарушава забраната да 
се стъпва встрани от пътеката. Така той с крака си смачква неволно една пеперуда. При 
завръщането си обратно в 2055 г. Екълс установява, че са настъпили големи промени, 
например в правописа на английския език и в поведението на хората, президентските избори 
са спечелени не от либерала Кейт („глупак и слабак”), а от фашиста Дойчър („железен човек, 
човек с кураж”)841. 
 В обичайната, разговорна човешка реч думата „хаос” е натоварена с отрицателни 
значения и конотацииMLXXXI. С нея се свързват състояния на анархия, безредие, беззаконие, 
свободия, повишена несигурност, влошена управляемост, деструктивни тенденции, 
неефективно функциониране на страната. Но въоръжени със знания от математиката и 
физиката, можем да мислим и другояче за хаоса — като за критичен период, за време 
разделно, за най-ниска точка, за своеобразно чистилище, след което не е задължително да 
настъпи единствено пълен разпад на социалната система, а би могло да се премине и към 
нов, по-нормален, по-стабилен и по-предвидим, дори по-висок, етап на развитие.  
 Хаосът може да се окаже отрезвяващ, стимулиращ — едно надникване над бездната, 
след което, осъзнавайки какво ни очаква, ако не се вземем в ръце, ако не се опомним, ние ще 
намерим сили и вяра да стиснем зъби, да проявим воля за промяна, да се мобилизираме, 
обгорени от горчивия опит и извлекли си поуки от случилото се. Така хаосът може да се 
разглежда не само като стихийно, апокалиптично бедствие, но и като катализатор, като 
предизвикателство. А предизвикателството е свързано с отговора, който му се дава. Ако 
отговорът е лош, неразумен, неправилен, грешен, предизвикателството ще донесе 
неизмерими и вероятно непоправими щети. Но ако отговорът е добър, разумен, правилен, 
верен, то предизвикателството ще открие нови възможности, шансове и перспективи.  
 Важното е обаче да се разбира, че колкото по-близо до хаоса се намира системата, 
толкова повече пространството за маневриране се ограничава, а времето за вземане на 
решения се скъсява — при притегляне към „окото на хаоса” настъпва своеобразно 
компресиране на пространствено-времевия континуум и цената на грешката нараства 

 
MLXXIX Едуард Лоренц (Edward Lorenz, 1917—2008) — американски математик и метеоролог. 
MLXXX Рей Бредбъри (Ray Bradbury, 1920—2012) — знаменит американски фантаст, един от водещите автори в този 
жанр. 
MLXXXI Конотация — нюанс, добавен към основното значение на дума или израз; преносно значение на думата. 



неимоверно много. Хаосът може да роди чувство на обреченост, но, както се казва в 
китайската Книга на промените „И Дзин”MLXXXII: хаосът е мястото, „където се раждат блестящи 
илюзии”842. 
 Аз и по-нататък ще разсъждавам много за новата стратегическа среда на повишена 
несигурност, в която се намираме, за качествено различната картина от гледна точка на новия 
императив на сигурността (security imperative). Но понеже говоря за хаоса, за хаотичността 
като характеристика на тази нова стратегическа среда, ще цитирам Владислав ТодоровMLXXXIII: 
„В хаоса царства всеобща непредсказуемост на ставащото. Новият враг (тероризмът) е 
неравновесен. Той е агент на хаоса, не на реда. Той се състои от безброй разнолики, хаотично 
роящи се, спонтанно делящи се, малки врагове. Новата ситуация на хаос позволява 
единствено ad hoc решения на спорадично възникващи казуси в едно опасно политическо 
безредие. Ураганната сила на пеперудата. Всяка хаотична система прави възможно с 
минимална сила да се постигне максимален ефект. Така на 11 септември [2001 г.] Пеперудата 
на Лоренц размаха крилото си и срина Близнаците. Хаосът е неовладяем. Той се 
самопоражда, саморазразява и самоизчерпва. Човекът само се опитва да управлява 
ескалациите му, например изстрелва снаряд в окото на урагана, за да го отслаби, преди той да 
се е разразил с пълна сила. В подобна ситуация не ответното, а превантивното действие е 
единствено ефикасното. Подобен враг не може да бъде отблъснат, а единствено 
предотвратен подобно на ураган в момента на формирането му. Ситуационните, ad hoc 
коалиции са по-ефикасни спрямо подобен враг. Настоящето е водораздел, където световният 
ред хлътва във вечния хаос. В природата на живота не редът, а хаосът е по-естественото и 
така по-справедливото състояние”843. 

 
 Ключовите понятия тук, следователно, са нелинейност, самоорганизация, 
нововъзникване (възникване на нови свойства, emergence), централната, 
революционно новата метафора е Мрежа (символизирана от едно от 
епохалните открития на човечеството — Интернет). Мрежата в случая не е 
само естествен продукт на технологичното развитие, тя е логичен резултат и от 
геополитическото развитие — вече я няма Голямата, Главната, Монолитната 
заплаха — такава, каквато тя се виждаше през оптиката на двуполюсното 
противопоставяне. Тази Голяма заплаха се разпадна на множество малки, но 
не по-малко тревожни и дестабилизиращи заплахи. Както бе казано някъде, 
вече го няма страшният Змей на Голямата заплаха, но от неговото туловище се 
разпълзяха хиляди отровни змии на малките заплахи и ако се запитаме кой 
свят е по-сложен, по-рисков, по-драматичен и по-тревожен — на Големия 
Страшен Змей или на малките отровни змии, мисля, че отговорът ще бъде 
еднозначен и то не заради някаква носталгия по стабилността и 
предсказуемостта на двуполюсното противопоставяне, а защото днес 
рисковете са много повече, много по-аморфни, незрими, променящи се с 
времето и във пространството. И това изисква качествено различни подходи 
към сигурността. Врагът сега е едновременно с много лица и много центрове и 
без лице и без център — той е децентрализиран, дисперсиран, разпръснат. 
Затова и армията, с която ще воюваме с него трябва(ше) да претърпи 
аналогична метаморфоза — метаморфоза, облечена в мащабни планове, 
обемни томове стратегии, концепции, програми, обединени от превърналото се 
в мантра название РВД, „Революция във военното дело“ (Revolution in Military 
Affairs, RMA).  
 Всъщност когато говорим за Революция във военното дело, не можем да 
не отдадем дължимото на Алвин Тофлър и неговата съпруга Хайди Тофлър. Те 

 
MLXXXII „И Дзин” —  „Книга на промените”, съставена основно по време на династията Джоу (1122—249 или 221 пр.Хр.). 
Състои се от 64 символа — хексаграми, всеки от които изразява една или друга жизнена ситуация във времето от 
гледна точка на нейното постепенно развитие. Символите са съставени от по 6 черти всеки. Чертите са цели 
(символизират активното състояние, светлината, мъжествеността, напрежението, т.е. Ян) или прекъснати по средата 
(символизират пасивното състояние, тъмнината, женствеността, податливостта, т.е. Ин).  
MLXXXIII Владислав Тодоров (1982) — български културолог. 



направиха може би най-много, за да се утвърди това понятие. В духа на 
техните три вълни на развитие на човечеството, Алвин и Хайди Тофлър пишат, 
че ако при Първата вълна, Аграрната, войните са се водили за земя, а при 
Втората вълна, Индустриалната — за природните и технологични ресурси и за 
средствата за производство и икономическия потенциал, то при Третата 
вълна войните ще бъдат за достъп и контрол върху знанието. Нека изрично 
посоча, че макар да се говори за Информационно общество, Алвин и Хайди 
Тофлър имат предвид не толкова информацията, а знанието — чрез знанието 
ще се произвежда богатството844 на народите, чрез него и ще се воюва: 
„Начинът, по който ние воюваме отразява начина, по който създаваме 
богатството (благосъстоянието) и начинът, по който ние възпираме войната 
(make anti-war) трябва да отразява начина, по който ние водим войната (make 
war)"845. При Алвин и Хайди Тофлър Третата вълна е вълна на знанието. За 
тях пътят е добавяне към въоръженията на Втората вълна, резултат от 
масовото производство и колосалните по структура и потенциал отбранителни 
заводи, на умните, интелигентни системи на Третата вълна, за да се 
превърнат платформените, разчитащи на огромна енергия и страховита ударна 
мощ армии на Втората вълна в умни, интелигентни, базирани на знанието 
армии на Третата вълна.  
 На тази вълнова, цивилизационна основа, Алвин и Хайди Тофлър в 
своята пророческа и наистина блестяща книга „Война и Анти-война“ (за 
съжаление и много странно защо, тя е единствената им знаменита творба, 
която не е излизала на български език!?), дават следното, станало вече 
класическо определение: „Военна революция [именно като Революция във 
военното дело, Н.Сл.] в пълния смисъл [на това понятие] настъпва, само 
когато една нова цивилизация израства за да отправи предизвикателство на 
старата, когато цялото общество се трансформира, заставяйки своите 
въоръжени сили да се променят на всички нива едновременно — от 
технологията и културата, до организацията, стратегията, тактиката, 
обучението, доктрината и логистиката. Когато това се случва, отношенията на 
военната сфера с икономиката и обществото се трансформира и балансът на 
силите на земята се подкопава“846. 
 Редица автори споделят виждането на Пол ХърстMLXXXIV, че „днешната 
революция във военното дело не е нито нещо ново, нито нещо безпрецедентно 
по своя мащаб, въпреки претенциите на някои от защитниците си“847. Според 
Пол Хърст съвременният свят е моделиран от две значими революции във 
военното дело:  

✓ първата революция е предизвикана от барута през XVI в. и 
същественото е, че тя съвпада с формирането на съвременната 
суверенна териториална държава; 

✓ втората революция започва в средата на XIX в. и се изразява в 
„прилагане на плодовете на индустриалната революция във военното 
дело“, като довежда до тоталните войни, господствали и през първата 
половина на XX век и формирали в значителна степен институциите и 
съотношението на силите дори в днешния свят.  

 Пол Хърст смята, че „бързата промяна във военните технологии 
упражнява натиск за промяна във въоръжените сили, обществото и 
междудържавните отношения“. Неговата логика е, че комплекс от социални 

 
MLXXXIV Пол Хърст (Paul Quentin Hirst, 1946—2003) — английски социолог и политолог, специалист по въпросите на 
войната и мира, и военното дело. 



условия поражда стремеж към нови технически открития и технологични 
изобретения, след които следват сериозни промени във военната организация 
и военното дело, а оттук и в цялото общество, като на свой ред последвалите  
специфични социални нововъведения са предпоставка за реализиране на 
пълната мощ на новите оръжия.848 
 И още нещо — Пол Хърст цитира Мартин ЛибицкиMLXXXV, който 
разграничава три фази в революцията във военното дело:  
 1. Pop up (англ. — явявам се неочаквано, изскачам, изниквам) — 
основава се на стелтовеMLXXXVI и датчици, при които се разчита на защитно 
прикритие на собствените войски, докато се идентифицират позициите на 
вражеските армии и се поразят с точни оръжия; 
 2. Mesh (англ. — клуп, примка, бримка на мрежа, мрежа; обединение) — 
основава се на обединяване на способностите за събиране на информация и 
обработката й, съчетани в определяща вражеските сили мрежа, която насочва 
икономичните прецизни оръжия към тях, като с относително малки 
формирования може да се постигнат много високи поразяващи резултати;  
 3. Fire-Ant (англ. — огнена мравка) — при нея датчиците и оръжията се 
обединяват, платформите (т.е. танкове, кораби, самолети) стават вторични, а 
бойното поле ще бъде осеяно от малки интелигентни, въоръжени с муниции 
датчици, които могат да работят като събирачи на информация с високо ниво 
на повторение с цел компенсиране на грешките. Така че по тази класификация 
„излиза, че революцията във военното дело едва-що е започнала“.849 
 
 Може напълно определено да се каже, че в Революцията във военното 
дело, която развитите страни преживяват, имаше, има и ще има всичко — и 
правилни стъпки във вярната посока, и неправилно крачки в неверните посоки, 
но в нея главното бе схванато много точно и то се превърна в най-мощния и 
респектиращ символ — Мрежата.  
 Мрежата е и автопоеза, и нелинейност, и сложност (т.е. съставена е от 
значителен брой елементи, взаимодействащи си едновременно и по множество 
различни начини), и самоорганизация, и адаптивност (т.е. способност да се 
променя и самообучава на базата на своето съществуване и своя опит), и 
децентрализация, и нововъзникване (emergence — т.е. „възникване на нови и 
съгласувани структури, модели и свойства в процеса на саморганизация на 
сложни системи“, поява на поведения и характеристики на цялото, които не 
могат да се сведат до механичната сума на поведенията и характеристиките на 
отделните съставни части), и положителна обратна връзка.  
 Наистина, нека да (се) запитаме: Какъв би бил комплексът от структурата 
и динамиката на една автопоезна, нелинейна, сложна, самоорганизираща се, 
адаптивна, децентрализирана система с нововъзникване и положителна 
обратна връзка система?  
 Най-вероятно отговорът у огромното мнозинство запитани щеше да бъде, 
че този комплекс би бил Мрежа, мрежова структура! 
 Това е една от най-сериозните причини Мрежата да е във всичко или 
поне в главното в Революцията във военното дело, както и обратното - всичко 
или поне главното в Революцията във военното дело да се свързва, да се 
върти около нея, Мрежата: информационни мрежи, комуникационни мрежи, 
мрежово програмиране, мрежови операции, мрежова синхронизация, мрежово 

 
MLXXXV Мартин Либицки (Martin Libicki) — математик, експерт от РАНД Корпорейшън. 
MLXXXVI Стелт (англ. stealth) — невидим, скрит, потаен, безшумен. 



роене (swarming), мрежово-центрична война (Network-Centric warfare, NCW) и 
т.н. 
 Нека да уточня, че адмирал Джей Л. ДжонсънMLXXXVII едно от първите 
високопоставени лица, употребили понятието „Мрежово-центрична война“ 
(Network-Centric Warfare). На 23 април 1997 г., по време на семинар на 
Военноморския институт на САЩ в гр. Анаполис, щат Мериленд, той говори за 
фундаментален преход от „Платформено-центрична война“ към „Мрежово-
центрична война“ и казва: „Американският военноморски флот през XXI век ще 
бъде все по-засилващо се фокусиран върху използването на своята мощ 
(проектирането на силата, projecting power) в посока към сушата (брега, 
landward). Но всъщност в това няма нищо ново. Новото е концепцията за 
нападателно разпределена огнева мощ, използваща допълващи въздушни, 
надводни и подводни платформи, свързани заедно с разположен на брега боен 
компонент и командно организирани в мрежово-центрична архитектура. 
Нашият Военноморски флот ще предостави на бойния командир, на каквото и 
ниво да е той, смайващ кръг от опции и една забележителна възпираща и 
разубеждаваща ударна мощ… Информационното превъзходство, съчетано с 
мрежова, разпръсната, нападателна бойна мощ, за която говорим, ще създаде 
много добре обмислени и точни действия на ранен етап, което ще доведе до 
извънредно високи темпове на промяната. Тези способности от своя страна 
изключват/обезвреждат опциите на противника и подсигуряват нашия успех. 
Това ние наричаме Скорост на командването. Това ние наричаме Мрежово-
центрична война. Скоростта на командването сплесква йерархията, свързва в 
паралелен режим вземащите решенията и воюващите по начини, на които по-
рано не сме били способни и трансформира войната от постъпкова функция в 
непрекъснат процес“850.  
 Като истински мисловен и емоционален стимул за предстоящия тепърва 
да се развие взривно дебат за Мрежово-центричната война е 
забележителната статия на вицеадмирал Артър К. Себровски и Джон Х. 
ГарсткаMLXXXVIII „Мрежово-центричната война: нейният произход и бъдещето 
й“851. Тази статия стимулира по революционен начин мисленето по въпросите 
на настоящето и бъдещето на войната и дори провокира здравия разум като 
говори за победа над противника не с бомби, а с битовеMLXXXIX. В статията се 
казва, че ние се намираме в средата на протичаща революция във военното 
дело, която може да се сравни само с епохата на Наполеон, когато Франция 
променя радикално военното дело с концепцията levéе en masse — масова 
мобилизация, т.е. въвеждането на военната повинност, задължителната военна 
служба. Статията съдържа практически всички акценти и теми, които по-късно 
ще намерят развитие в изграждането на теорията и практиката на Мрежово-
центричната война: информационно превъзходство, интегрираност на 
въоръжения и личен състав, скорост на командването, споделена 
осведоменост за ситуацията в бойното пространство, децентрализация на 
частите, самосинхронизация и т.н.  
 Ако би могло да се обобщи съдържанието на тази едновременно 
далновидна и твърде амбициозна статия, то може да се каже, че ние трябва да 

 
MLXXXVII Джей Л. Джонсън (Jay L. Johnson, 1946) — американски адмирал, командващ военноморските операции (1996—
2000).  
MLXXXVIII Артър К. Себровски (Arthur K. Cebrowski, 1942—2005) — вицеадмирал, новатор в областта на трансформацията 
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променим не само нашия train (обучаване, трениране, подготвяне), но много 
повече и преди всичко нашия brain (мозък). От коренни промени се нуждаят 
интелектуалният капитал (мисленето на военните, начинът, по който те 
разработват своите стратегии, тактики и планове), финансовият капитал 
(както мащабите, така и приоритетите на финансиране) и процесният капитал 
(самото разбиране за процеса, по който се осъществява военното дело 
(организация, закупувания и доставки и т.н.). Това са все системни, културни и 
ментални предизвикателства. Не напразно авторите цитират Лидъл ХартMXC, че 
„Единствената по-голяма трудност от вкарването на нова идея в умовете на 
военните е изкарването от там на някоя стара идея“ („The only thing harder than 
getting a new idea into the military mind is getting an old one out“)852. 
 В САЩ Мрежово-центричната война (МЦВ) се превърна донякъде в 
обсесия, отчасти в мода или поне в един от най-важните елементи на 
Революцията във военното дело. В концептуалната същност на Мрежово-
центричната война са вградени, имплантирани и закодирани следните 
ключови и неоспорими изводи:  

✓ Основната заплаха за сигурността на САЩ произтича не от редовните 
армии, а от недържавни образования—врагове като терористични и 
криминални групи, чиито участници са обединени не от йерархични, а 
от мрежови структури.  

✓ В тези враждебни мрежови структури на насилието няма ярко 
изразени ръководни центрове и в тях преобладават не вертикалните, 
а хоризонталните връзки.  

✓ Американските въоръжени сили трябва да се готвят да побеждават в 
борбата с новия мрежовизиран враг, като осъществят прехода си от 
индустриалния към информационния век853. 

 В брошурата на американското Министерство на отбраната „Прилагане 
на Мрежово-центричната война” се подчертава изрично, че фокусът е върху 
глагола „to network“ (действам в мрежа), а не върху съществителното „network“ 
(мрежа), което в случая е само спомагателно название (enabler)854. На друго 
място четем също: „Мрежово-центричната война е повече за действието в 
мрежа (networking), отколкото за мрежите (networks). Тя се отнася до 
нарастващата бойна мощ, която може да бъде генерирана чрез мрежово-
центрична сила (network-centric force)“ 855. 
 В брошурата се казва например, че принципите на Мрежово-
центричната война (МЦВ) създават нова основа за проучване и осмисляне на 
промените във военните мисии, операции и начини на воюване в 
Информационната епоха. Пълното прилагане на новите  организационни 
принципи и внедряването на мрежовите структури ще ускори и оптимизира 
цикъла за вземане на решения, като свърже сензорите, комуникационните 
мрежи и оръжейните системи в общо интегрирано и комплексно цяло. По този 
начин ще се увеличи бойната мощ на американските въоръжени сили, ще се 
засили способността им да получават своевременна и адекватна информация, 
ще се оптимизира процесът на вземане на решения. Главната цел е постигане 
на военно превъзходство над противника в резултат от: 

• подобряване на информационния обмен между подразделенията, 
екипажите и даже отделните военнослужещи; 
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• повишаване на качеството на информираност за ситуацията, 
значително подобряване на цялостното й разбиране и създаване на 
обща тактическа представа за нея; 

• по-добра синхронизация, по-тясно сътрудничество, по-устойчиво 
взаимодействие и по-висока скорост на протичане на командите; 

• повишаване на устойчивостта в боя и на общата ефективност при 
осъществяването на мисиите и бойните задачи856. 

 Ръководните принципи на Мрежово-центричната война са следните: 

• Борба преди всичко за получаване на информационно превъзходство; 

• Споделяне на знанието и осведомеността; 

• Скорост на командването и на вземането на решения; 

• Самосинхронизация; 

• Разпръснати (дисперсирани) сили; 

• Демасификация (намаляване на числеността); 

• Дълбок сензорен достъп; 

• Вариране на началните условия при висока честота на промените; 

• Компресиране (свиване) на операциите и на нивата на войната857. 
 Изводът е, че мрежовизираните армии винаги ще побеждават армиите, 
които не са мрежовизирани858. 
 За да конструирам в пълна мяра представата за Хаоплексната война и 
Мрежата, нека да обобщя, че хаоплексността, т.е. „хаос + сложност“, се опира 
на четири базисни понятия (стълба):  

(1) Нелинейност и чувствителност към началните условия — това 
е нейната „хаосна“ (свързана с хаоса) страна и означава, че има 
много сериозни ограничения и граници за предсказуемостта на 
нейното поведение, а значи трябва да се разчита не толкова на 
количествените анализи, колкото и все повече — на 
качествените синтези, базирани на малко или повече скритите 
модели и схеми, моделиращи и предпоставящи системното й 
поведение. 

(2) Многовариантност и разнообразие, отразяващи се както на 
начините, по които са свързани елементите (структурата), така и на 
начините, по които те си взаимодействат (динамиката) — това е 
нейната „сложностна“ (свързана със сложността) страна и 
означава, че системата е единно цяло, консолидиран комплекс, 
интегрирано и еволюиращо единство от значителен брой елементи 
и (съ)отношения между тях. 

(3) Децентрализирана и разпределена (дисперсирана) мрежова 
структура с положителна обратна връзка, позволяващи 
възможността от нововъзникване (emergence) и телеологична 
(имаща своя цел) еволюция — това е нейната „мрежова“ (свързана 
с мрежовостта) страна и означава, че архитектурата й се разгръща 
в пространството и се развива във времето като мрежа и затова се 
подчинява на определени принципи и норми, характерни за 
еволюцията на мрежовите самоорганизиращи се, динамични 
структури. 

(4) Адаптивност и способност за осъществяване на фазови 
преходи — това е нейната „бифуркационна“ (свързана с 
преминаването през точки на бифуркация) страна и означава, че 
системата се (само)променя, (само)обучава и (само)оптимизира, 



запазвайки волята си за съществуване и развитие, намирайки се 
дори на ръба на хаоса и постигайки чрез самоорганизация и   
мобилизация качествено нови състояния на ред и управляемост, 
поради което е най-добре пригодена за функциониране в среда с 
висока степен на случайност и непредсказуемост859. 

 Военните специалисти, било то кабинетни теоретици или полеви 
практици, изтъкват много ключови елементи на съвременната война 
(хаоплексна, мрежово-центрична война), но един от тях печели вниманието и 
донякъде се е превърнал от атрактивна метафора в понятие, отразяващо 
самата същност на действията в условията на силна централизация, висока 
координация, мащабна комуникация и интензивно споделяне на информация 
между отделните бойни части (също така и на действията на различни групи, 
използващи силата и насилието — престъпни, терористични, партизански, 
въстанически) — устойчивото пулсиране или роенето, роякът, а по-точно 
нападането със (във, като, чрез) рой, рояк. Да, изборът на думата рой, рояк, 
роене, не е никак случаен, защото се прави аналогия с поведение, присъщо на 
пчелите, осите, мравките. Използват също и други аналози: орляк — от мухи, 
комари; ято — от птици; глутница — от вълци, хиени; сюрия — от кучета; 
пасаж, стадо — от акули; пълчище — от бактерии, вируси, бацили, паразити и 
т.н. Накратко казано, в случая се употребяват понятията „swarm“ и „swarming“, 
за които, както ще видим, говорят най-вече Джон Аркуила и Дейвид 
Ронфелд860,861. 
 Основната идея е, че все повече и все по-често големите военни 
формирования от оперативен и тактически мащаб - оперативни обединения, 
оперативно-тактически обединения, тактически съединения и войскови части на 
видовете въоръжени сили — армии, корпуси, дивизии, полкове, въоръжени с 
десетки и стотици, ако не и хиляди мощни, тежки, имащи огромна 
разрушителна мощ платформи (танкове, самолети, кораби), ще претърпят (и 
претърпяват) поредица от трансформации към по-малки, по-гъвкави, по-прости 
и по-евтини подразделения и бойни групи, високоспециализирани оперативни 
компоненти, които имат голяма степен на самостоятелност, но заедно с това 
взаимодействат изключително тясно — като клетките на един организъм — и 
осъществявайки серии от внезапни и прецизни тактически удари постигат 
цялостен стратегически ефект. Подобни начини на действие много по-
адекватно реагират на несигурността и много по-ефективно се справят с 
непредсказуемостта, те като че ли изплуват от хаоса и се потапят отново в 
него, след като са изпълнили бойните си задания. 
 По принцип, когато в една действаща система (а това важи в голяма 
степен и може би в най-голяма степен за воюващата система) има 
несъответствие между качеството на структурата и количеството на 
информацията, необходимо за да може системата да функционира ефективно, 
системата има четири крайни варианта на действие:  
 Когато качеството на структурата превъзхожда количеството на 
информацията, тогава системата или се стреми да си обезпечи допълнителна 
информация (като развива своите комуникационно-информационни 
способности) — вариант 1.1; или се стреми да опрости своята структура (като я 
приспособява към наличната информация) — вариант 1.2.  
 Когато количеството на информацията превъзхожда качеството на 
структурата, тогава системата или се стреми да усложни своята структура 
(като отново я приспособява към наличната информация) — вариант 2.1; или се 



стреми да понижи информационната си обезпеченост (като отхвърля 
информацията, която според нея е излишна) — вариант 2.2. 
 В анализ на първата от двете основни алтернативи (варианти 1.1 и 1.2), 
Мартин ван КревелдMXCI пише, че когато системата избере да увеличи своите 
способности за събиране и обработка на информация (1.1), тя създава нови 
комуникационни канали (вертикални и/или хоризонтални) и резултатът е 
нарастване на нейните размери и сложност, включително нарастват размерите 
и сложността на управляващия ѝ орган.  
 Ако обаче системата реши да приведе сложността си в съответствие с 
наличната информация (1.2), то тя може да направи това по два начина: 

✓ или да опрости радикално своята организация като се опита да 
планира всичко предварително и да подготви (обучи, натренира) 
своите войски така, че да изпълняват стриктно спазвана 
последователност от действия на бойното поле (като при Фридрих 
Велики и Механичната война); 

✓ или да трансформира структурата на армията си като изградена от 
полу-автономни части, които могат да изпълняват части от своите 
задачи самостоятелно (както при Наполеон и Термодинамичната 
война).  

 Би могло да се каже, че във времената, когато комуникационните и 
информационните способности са ограничени, а понякога сведени до минимум, 
вероятно най-добрият подход е бил да се комбинират варианти 1.1 и 1.2, т.е. 
едновременно да се създават възможности за увеличаване на количеството 
информация и за опростяване на структурата. 
 Ако обаче е налице втората от двете основни алтернативи (варианти 2.1 
и 2.2), т.е. във времената, когато имаме много сериозно развитие на 
комуникационните и информационните технологии и затова като правило 
количеството информация надвишава в една или друга степен, а понякога и 
значително, сложността на структурата, системата е изправена пред много 
сложен избор. Уповавайки се на широкото (и дълбокото) навлизане на 
кибернетиката и компютрите в обществените процеси и във военното дело в 
частност, стратезите — политици и военни — съчетават двата в много голяма 
степен взаимно изключващи се подхода (това е драмата, която преживяват 
както демократично избраното и подлежащо на силен парламентарен контрол 
американско политическо ръководство на САЩ във Виетнамската война, така и 
тоталитарно наложеното и неподлежащо на никакъв парламентарен контрол 
политическо ръководство на СССР в Афганистанската война), като те 
едновременно: 

✓ и непрекъснато усложняват структурата на въоръжените сили в 
частност и на системата за отбрана като цяло (2.1), убедени, че 
никаква сложност, дори архисложност на структурата не може да 
затрудни новите високи (при СССР) и дори свръхвисоки (при САЩ)  
комуникационни и информационни технологии и кибернетичните 
модели и компютърни способности за обработка на информацията; 

✓ и постоянно развиват определен тип пожелателно мислене, нагласи 
да виждат и знаят само това, което искат да виждат и знаят, т.е. 
запушват редица информационни канали или намаляват тяхната 
комуникационна проходимост — за да снижат по този начин неволно 
или волно информационната обезпеченост (2.2). 
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 Може би те се поддават на подсъзнателното очакване, че колосалните 
комуникационни и информационни възможности и кибернетични и компютърни 
способности предоставят отлична възможност за правене на необходими по 
количество и достатъчни по качество изводи, които да гарантират чрез анализ и 
синтез на далеч по-малко информация изработването на оптимална стратегия 
и максимално ефективно водене на бойните действия. Т.е. става дума за 
парадоксално — от днешна дата изглеждащо парадоксално — 
самозаблуждаване, абсурдно лутане, циркулиране между варианти 2.1 и 2.2 на 
принципа и—и, и единият подход, и другият подход.  
 Когато анализира вече новата епоха (да тя може да се нарече епоха!), 
настъпила след Кибернетичната война, а именно Хаоплексната война или 
както той пише — Мрежово-центричната война, Мартин Ван Кревелд на 
практика предлага коренно различен от горния подход по отношение на 
варианти 2.1 и 2.2, който аз мога да определя като нито—нито, нито единият 
подход, нито другият подход.  
 Това на пръв поглед е не по-малко парадоксално и е не по-малко 
абсурдно. Излиза, че според Мартин Ван Кревелд трябва да се търси съвсем 
друго решение, като: 
 — от една страна се увеличава броят на комуникационните канали и 
способностите за обработка на информацията (което означава всъщност, че се 
създават условия за още по-голямо натрупване на информация и за още по-
сложно и многостранно нейно обработване — и то, забележете, именно в 
случая, в алтернативата, когато и без това количеството на информацията 
превъзхожда качеството на структурата!); 
 — а от друга страна се осъществява динамична децентрализация на 
военната организация (което означава всъщност, че се пристъпва към ново 
опростяване на структурата — и то, забележете отново, тъкмо в случая, в 
алтернативата, когато и без това количеството на информацията превъзхожда 
качеството на структурата!)862.  
 Ето защо написах, че на пръв поглед този подход може да се стори не 
по-малко парадоксален и не по-малко абсурден. Припомням, че този подход бе 
определен от мен като подход, построен на принципа нито—нито, нито 
единият подход, нито другият подход. Но аз два пъти подчертах изрично — 
на пръв поглед. Всъщност, така е във времената на хаоплексността — 
всичко е различно, всичко е друго, всичко е като отрицание на самото себе си 
или поне на здравата, обичайна логика. Защото хаоплексността идва да ни 
покаже, че вече не сработва логиката на Аристотел, а все повече в сила е 
Парадоксалната логика. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Ерих Фром, за да разкрие значителните отлики между Запада и Изтока (които аз съм 
разгледал най-подробно в монографията „Петте нива на сигурността“863), тръгва от 
логическите конструкции на великия Аристотел, в основата на които са трите закона:  

✓ Закон за тъждеството — „А е А”. 
✓ Закон за противоречието — „А не е А”. 
✓ Закон за изключеното трето — „А не може да бъде А и не-А, не може да бъде 

нито А, нито не-А”864. 
 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, а именно Парадоксалната логика, при която Х 
може да бъде едновременно и А, и не-А (позитивно твърдение, срещащо се във философията 



на даоизмаMXCII) или Х не може да бъде нито А, нито не-А (негативно твърдение, срещащо се в 
индийската философия)865.  
 В днешно време, в сложната и динамична среда, все повече става невъзможно да се 
разграничат причината и следствието и да се знае с точност – кое всъщност е причина, а кое 
следствие. Затова стандартната, логична, така да се каже и по досегашните ни разбирания, 
логика, отстъпва място на парадоксалната, алогична по досегашните ни разбирания, логика.  
 Ето защо е възможно Х да не бъде А и едновременно да не бъде и не-А — това е 
логиката нито—нито, т.е. нито А, нито не-А; нито едното, нито другото… По този начин 
се създават необходимите условия да се преодолее (или поне минимизира) несигурността 
(непределеността) и да възникне ред от хаоса (или поне известен ред в хаоса).  

 
 Аз не само споделям известните колебания на Антоан Буске по въпроса 
доколко Мрежово-центричната война е коренно различна от Кибернетичната 
война и дали е достатъчно нова и радикално променена, за да бъде смятана за 
истински еталон на Хаоплексната война; нещо повече, според мен все още 
Мрежово-центричната война е повече Кибернетична, отколкото Хаоплексна 
— нейната главна същност си остава характерна за предишното поколение 
войни. Тя ще се превърне наистина в Хаоплексна, когато от Мрежово-
центрична война (Network-centric war) стане Мрежова война — Network war или 
просто, ясно и точно Netwar866. 
 Ние сме едва в предверието на епохата на Хаоплексната война, на 
Мрежовата война, на Network war или на Netwar и вероятно нейните истински 
контури ще започнат да се очертават след десетина години, към края на 
първата четвърт от нашия турбулентен и непредсказуем век. Тогава ще стане 
ясно и кои личности — политици и военни — ще бъдат нейни символи, нейните 
най-изявени стратези и военачалници. Но на дадения етап не може да не 
посоча като най-ярък — сред най-високопредставителните личности — 
апологет на Мрежовата война бившия американски министър на отбраната 
Доналд РъмсфелдMXCIII. Той е един от хората, които за жалост хвърлиха САЩ в 
геополитическата авантюра и геостратегическа катастрофа в Ирак и положиха 
началото на дългогодишна нестабилност за света, протичаща с настигащи се 
и усилващи се една друга кризи — политически, военни, икономически, 
финансови. Доналд Ръмсфелд извърши истинска ментална революция в 
недрата на американското военно министерство — ПентагонаMXCIV. Той 
постоянно говореше за неизбежните промени в начина, по който се планира 
отбранителната политика и по-общо политиката за национална сигурност, за 
необходимостта от нов тип иновативна военна администрация, нов тип 
иновативни военни лидери, нов тип иновативен военен потенциал, нов тип 
иновативна военна култура и нов тип иновативно военно мислене, за да може 
да се прави адекватна диагностика на уязвимостите на САЩ и да се 
противодейства на неизвестното, несигурното, невидимото и неочакваното867. С 

 
MXCII Даоизъм  традиционно учение с елементи на религия и философия, което проповядва 
хармония във всичко, представена от съюза между безпорядъка и законността, отрицателното и положителното, 
земята и небето чрез символите Ин и Ян; предполага се, че негов основоположник е китайският философ Лао Дзъ 
(живял през VІ век пр.Хр.). 
MXCIII Доналд Хенри Ръмсфелд (Donald Henry Rumsfeld, 1932) — американски политик, министър на отбраната на САЩ; 
най-младият на този пост (1975—1977) в администрацията на Джералд Форд (Джералд Рудолф Форд-младши, Gerald 
Rudolph Ford, Junior, 1913—2006), 38-и президент на САЩ, 1974—1977), както и най-възрастният на този пост (2001—
2006) в администрацията на Джордж Буш—младши (George Walker Bush, Junior, 1946), 43-и президент на САЩ, 2001—
2009). 
MXCIV Пентагонът (The Pentagon) — централната сграда на Министерството на отбраната на САЩ. Думата се употребява 
не само за Министерството на отбраната на САЩ, но често и като символ на Въоръжените сили на САЩ. Това е най-
голямата административна сграда в света и има формата на правилен петоъгълник. Намира се в окръг Арлингтън, 
Вирджиния, близо до столицата Вашингтон. 



Доналд Ръмсфелд най-плътно се свързват и постигнатите успехи, и 
претърпените неуспехи в Революцията на военното дело. 
 

а)   б)   в)   г)  
  

 Илюстрация 7.1. Личности, символизиращи отделните етапи на военното дело: 
а) Фридрих II Велики — крал на Прусия868; б) Наполеон I — император на Франция869; в) 
Робърт Макнамара — министър на отбраната на САЩ870; г) Доналд Ръмсфелд — 
министър на отбраната на САЩ871. 
 

Етапи→ Механика Термодинамика Кибернетика Хаоплексност 

Характеристики↓ 

Основен период XVII век — край на 
XVIII век 

Начало на XIX век 
— първа половина 

на XX век 

Втора половина 
на XX век — 

първа четвърт на 
XXI век 

? Втора четвърт 
на XXI век → 

Ключова 
технология 

Часовников 
механизъм 

Машина Компютър Мрежа 

Научни 
концепции 

Сила 

Материя в 
движение 

Линейност 

Геометрия 

Енергия 

Ентропия 

Вероятност 

Информация 

Негентропия 

Отрицателна 
обратна връзка 

Хомеостаза 

Информация 

Нелинейност 

Положителна 
обратна връзка 

Самоорганизация 

Възникване, 
внезапна поява 

Форми на 
водене на война 

Сгъстен боен ред 

Неизменна тактика 

Разгръщане 

Масова 
мобилизация 

Моторизация 

Индустриализация 

Командване и 
контрол 

Автоматизация 

Децентрализация 

Роене (рояк) 

 

Символизираща 
личност 

Фридрих Велики Наполеон 
Бонапарт 

Робърт 
Макнамара 

Доналд 
Ръмсфелд 

 

Таблица 7.1. Четирите метафори и съответстващите етапи на начина на водене на 
война872. 

 
 Сега вече можем да преминем към разработките на Джон Аркуила и 
Дейвид Ронфелд873,874,875. Тези разработки отдавна са станали класически. 
Макар че не са първите изследвания за мрежите и мрежовите войни, те правят 
много, може би и най-много, за да спечелят за каузата на прилагането на 
мрежовостта във военното дело и на учени, университетски преподаватели и 
експерти, извън кръга на модерно мислещите военни специалисти, които, 
виждайки, а по-скоро чувствайки, че в науката и практиката на съвременните 



сложни системи навлизат нови знания, подходи и модели, търсеха начин тези 
знания, подходи и модели да получат приложение и във военната област. Така 
Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд насочиха вниманието на теоретици и 
практици извън професионалния кръг в отбраната и сигурността към мрежовите 
структури, обогатиха инструментариума и спомогнаха да се осъвременят 
аналитичните способности на военните научни работници и поставиха начало 
на интердисциплинарни изследвания по критично важните проблеми на 
трансформациите в отбраната и за необходимостта от революция във 
военното мислене и военното дело. 
 Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд, както вече казах, също говорят за 
специфичното явление в мрежовите структури — роенето, нападането с рояк 
(swarm, swarming). Те не само на практика са първите, които използват 
понятието роене, рояк, но също така и дават панорамен поглед за него, като го 
поставят в широкия исторически контекст на прилаганите досега концепции и 
стратегии и го обосновават като доктрина за водене на война в близкото 
бъдеще.  
 Роенето, роякът, според Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд, е една от 
четирите основни типа доктрини във военното дело (във воденето на война, на 
бойни действия): 
 1. Хаотичната [ръкопашна] схватка (the chaotic melee) [буквално 
„хаотично меле“]; 
 2. Струпването на военна [груба, физическа] силаMXCV (brute-force 
massing); 
 3. Подвижното [бързото, ловкото] маневриране или висока степен 
мобилност (на войските от видовете въоръжени сили при провеждане на 
операциите на театъра на военните действия)MXCVI (nimble maneuver); 
 4. Роенето (роякът, swarming) 876.  
 Започвайки от първия (Хаотичната схватка) и придвижвайки се в 
исторически план към последния тип водене на бойни действия (през 
Струпването на военна сила, Подвижното маневриране [т.е. Високата 
степен на мобилност] и стигайки до Роенето), неотклонно нарастват 
необходимостта и зависимостта от много голяма по количество и качество 
информация и все по-мощни и по-бързи комуникации. Според Джон Аркуила и 
Дейвид Ронфелд, макар че и четирите доктрини във военното дело са се 
срещали във и са били спътници на човешката история, все пак първите две 
(Хаотичната схватка и Струпването на военна сила) са били характерни 
повече за прединдустриалната епоха.  
 Хаотичната схватка е, разбира се, най-старата бойна доктрина. В 
нея всеки човек воюва в битката според собствените си умения и на практика 
се бие за собствения си живот — срещу противници, намиращи се на възможно 
най-близко разстояние, очи в очи. В този тип боеве изискванията за 
организация, ориентация, информация и координация са изключително 
занижени. Частите и подразделенията, в които са сгрупирани войниците твърде 
лесно се размиват на бойното поле. Командването и контролът по време на боя 
са практически невъзможни. Спомагащите технологии за комуникация, ако 
изобщо можем да ги наречем така, са очите, ушите, ръкомахането, викането. 
Пример за подобни битки са войните на древна Персия. Можем да си спомним 

 
MXCV В българската специализирана литература се използва „съсредоточаване на силите“ като основен принцип в 
историята и теорията на военното изкуство. 
MXCVI В българската специализирана литература се използва „непрекъснато взаимодействие“ като друг основен принцип 
в историята и теорията на военното изкуство. 



историческия етап (вж. Четвърта глава), в който доктрината на Хаотичната 
схватка е била не само типична, а на практика и единствено възможна и 
водена във всяка една война — това е племенната организация или Т877. 
 Струпването на военна сила е хронологически следващата бойна 
доктрина. При нея формированията още от самото начало са строго 
определени, те са многобройни като личен състав и е изключително трудно, 
почти невъзможно да бъдат променяни. Сражението се води с фронт, чрез 
настъпление, на редуващи се вълни, по-строго определен сценарий и с 
предварително фиксирани задачи. Войникът е част от бойно подразделение, но 
разчита отново преди всичко на собствените си умения в боя. Редът, 
стратегията, воюването и въобще цялостното поведение на бойното поле се 
базират на йерархията, формата, натискът, пробивът в редиците на 
противника. Спомагащите технологии за комуникация са писмените съобщения, 
системи за сигнализация, строевата подготовка за разширяване на обсега и 
дисциплината. Пример за подобни битки са войните, водени от фалангитеMXCVII 
на Александър МакедонскиMXCVIII. Историческият тип общество, в което е имало 
най-широко приложение доктрината на Струпването на военна сила — това е 
институционалната организация или I878. 
 Подвижното маневриране [Високата степен на мобилност] е 
третата по време на поява бойна доктрина. Основните й характеристики са 
сложна, комплексна синхронизация, многолинейни операции, които целят 
изненада, проникване, обгръщане по фланговете, а така също и насочване на 
мобилна и многобройна ударна сила в решаващото направление, в критичната 
точка. Спомагащите технологии са електронните комуникации, особено 
радиовръзката, телефонът и телеграфът. Пример за подобни битки — 
сраженията на бронетанковите войски по време на Втората световна война. 
Историческият тип общество, където доктрината на Подвижното маневриране 
[Високата степен на мобилност] е била най-масово прилагана — това е 
пазарната организация или M879. 
 Роенето (роякът) е четвъртата като приложение (всъщност едва—
едва навлизаща) бойна доктрина. На нея вече се спрях по-горе, но ще обобщя 
тук малко по-подробно нейните главни особености. Основните характеристики 
на роенето (рояка) са автономни или полуавтономни единици, извършващи 
съвместни удари срещу общи цели; аморфен, но координиран начин на 
нападение от всички направления — устойчиво пулсиране на силата и 
стрелбата; много малки, разпръснати и свързани със съвременни комуникации 
маневрени части; неутрализиращи и обграждащи (stand—off and close—in) 
способности; атаки, целящи да разрушат сплотеността, сцеплението, кохезията 
на противника. Спомагащите технологии са мрежови, модерни информационни 
технологии, възможности за интегрирано наблюдение, сензори, C4I за цялостно 
разбиране на общата картина. За примери за подобни битки ще стане дума 
малко по-долу. Историческият тип общество, в което най-вероятно ще бъдем 

 
MXCVII Фаланга (гр. φάλαγξ) — боен строй, ред, формация на тежката пехота, въоръжена с копия и пики, в Древна 
Македония и редица други държави. Представлява плътно построяване на войниците в правоъгълна форма от няколко 
редици. Непосредствено в боя участват първите редици (в зависимост от дължината на копията). Задните редици им 
оказват физическа и морална подкрепа и ги удържат ако решат да отстъпват. В основата на фалангата са два 
противоположни принципа — дълбочина, даваща мощ на натиска, и дължина, даваща възможност за обкръжение, 
обграждане, заграждане. Нормата е дълбочина от 8 редици, но е имало и от 12, даже 25 редици. 
MXCVIII Александър Македонски (Александър III Велики, др. гр. Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας, Μέγας Ἀλέξανδρος Μέγας 
Ἀλέξανδρος, лат. Alexander III Magnus, ок. 356—323) — македонски цар (336—323), пълководец, създател на световна 
държава, един от най-великите хора (ако не и най-великият човек) на всички времена и народи. 



свидетели на все по-засилващо се прилагане на доктрината на Роенето — това 
е мрежовата организация или N880.  
 Засега повече не като реалност, а като метафора, Роенето (роякът) все 
пак намира приложение — преди всичко в действията на антиглобалисти, на 
подразделения от съпротивата, партизани и въстаници, на организирани 
престъпни групи. Но при всички тях обикновено това е много повече тактика 
(по принуда, от неизбежност), а не стратегия — заради много по-малката им 
численост в сравнение с държавните армии и съответно по-слабото им 
въоръжение и огнева мощ. 
 Както вече споменах, природата предлага множество удивителни 
нагледни илюстрации за прилагане на роене, наричано в различни случаи и за 
различни животински видове по различен начин. Понякога то наистина 
представлява много сложна форма на взаимодействие и на социална 
организация по време на лов или при самоотбрана (при вълци и хиени или при 
пчели и оси). 
 Във военната история също така има немалко случаи на водене на бойни 
действия тип роене, но преди всичко като изключения, понякога като 
неизбежност, основно като прояви на отчаяние или главно като вдъхновение на 
военачалнически гений. В древната епоха пример за това е победата на 
малката флота на Атина над персийската морска мощ при СаламинMXCIX. В 
епохата на националните държави пример е борбата на американските 
опълченци („минитмени“MC) над британските редовни войски във Войната за 
независимостMCI. В индустриалната епоха пример са непрекъснатите нападения 
на германските подводници над противниковите бойни кораби и хуманитарни 
конвои по време на Втората световна война. Те са разпръснати, атакуват 
внезапно, след смъртоносното „ужилване“ се разпръсват отново и се 
организират за нова атака на друго мястоMCII,881. В днешното време за подобни 
(донякъде) стратегии се говори при анализа на дейността на терористичното 
движение „Талибан“MCIII и за действията на терористичната групировка „Ал 
Кайда“MCIV. 

 
MXCIX Битката при Саламин — морско сражение между гръцкия и персийския флот, състояла се на 28 септември 480 г. 
пр.Хр. близо до остров Саламин или Саламина (гр. Σαλαμίνα) в Егейско море, недалеч от Атина. Завършва с блестяща 
победа за гърците под командването на Темистокъл. Тази победа обръща хода на войната срещу Персия в полза на 
гърците. В тесните проливи между континента и острова бързият и мобилен по-малочислен гръцки флот получава 
решаващо предимство пред тежките и по-бавно подвижни, макар и многобройни персийски кораби.  
Темистокъл (др. гр.  Θεμιστοκλῆς, 525/524—459) — атински държавник и стратег, създател на атинската морска мощ. 
Изпаднал през 471 г. в немилост, той бяга при … царя на персите Артаксе́ркс I (др. перс. Артахшасса — владеещ 
праведното царство, ??—424, персийски цар в периода 465—424), който го приема великодушно и му поверява 
управлението на редица градове в Мала Азия, където Темистокъл и умира. 
MC Минитмен (Minutemen — буквално: готови за сражение за много кратък период от време, една минута) — опълченци, 
войници от народната милиция в Северна Америка в борбата с Великобритания. Появили са се през XVII в. за борба с 
индианците и британските кралски войски, минитмените достигат до 13 000 души; по даден сигнал те са се събирали 
бързо (оттук и названието им) и са действали решително, бранейки собствената си земя и право на живот. Те изнасят 
на гърба си част от тежките сражения с редовните британски войски и допринасят особено много за извоюването на 
независимостта на своята нововъзникваща държава. 
MCI Американската война за независимост (American War of Independence) или Американската революционна война 
(American Revolutionary War) — колониална съпротива в периода 1775—1783 г. срещу политиката на Британската 
империя. Войната започва като битка между Кралство Великобритания и Тринадесетте бивши британски колонии на 
американския континент, провъзгласили своята независимост от британската корона като самостоятелна съюзна 
държава през 1776 г. Войната завършва с независимостта на обединената американска държава  САЩ. 
MCII Към началото на Втората световна война германският флот има 57 подводници, по време на войната са построени 
още 1103, трофейни са други 10. От общо 1170 подводници в боеве участват 863. От тях са унищожени 766. От общия 
екипаж от 39 000 загиват 32 000 души. Германските подводници потапят 148 бойни кораба на противниците и нанасят 
значителни повреди на други 45. От товарните съдове те унищожават 2 779 с общ тонаж 14 119 413 бруто-регистър 
тона. Най-успешни са били следните германски подводни лодки: 1. U-48 — унищожава 51 транспортни кораба с общ 
тонаж 306 875 тона; 2. U-103 — унищожава 45 транспортни кораба с общ тонаж 237 596 тона; 3. U-123 — унищожава 42 
транспортни кораба с общ тонаж 219 924 тона (http://www.u-boote.ru/).  
MCIII Талибан (от пущу — ученици, студенти от ислямските религиозни училища медресе) — ислямско 
фундаменталистко военно движение в Афганистан, зародило се сред местното племе на пущуните по време на 

http://www.u-boote.ru/


 

а)   б)   

в)  г)  

 
Илюстрация 7.2. Приложение на бойни действия тип Роене (Рояк):  
а) Битката при Саламин882; б) Американската революционна война883; в) Нападенията на 
немски подводници през Втората световна война884; г) Действията на талибаните885. 

 
Тип водене на войната→ 

Присъщи черти↓  

Хаотична схватка Струпване на военна 
сила 

Подвижно 
маневриране 

[Висока степен на 
мобилност] 

Роене 

Тип общество T I M N 

Основни характеристики 
Линейно построение, 
очи в очи. 
 
Лесно разпадащи се 
подразделения. 

Командването и 
контролът почти 
невъзможни по време 
на битката. 

Строго определени, 
многобройни като 
личен състав 
формирования. 
 
Сражения с фронт, 
чрез настъпление, на 
вълни, по-строго 
определен сценарий и 
фиксирани 
предварително задачи. 
 
Войникът разчита 
отново преди всичко на 
собствените си умения 
в боя. 

Доктрините се базират 
на йерархията, 
формата, натискът, 
пробивът в редиците 
на противника. 

Сложна, комплексна 
синхронизация 

Многолинейни 
операции с цел 
изненада, 
проникване, 
обгръщане по 
фланговете 

Насочване на 
мобилна и 
многобройна ударна 
сила в решаващото 
направление, в 
критичната точка.  

Автономни или 
полуавтономни 
единици, извършващи 
съвместни удари 
срещу общи цели 

Аморфен, но 
координиран начин на 
нападение от всички 
направления — 
устойчиво пулсиране 
на силата и 
стрелбата 

Много малки, 
разпръснати и 
свързани със 
съвременни 
комуникации 
маневрени части 

Неутрализиращи и 
обграждащи 
способности 

Атаки, целящи да 
разрушат 
сплотеността, 
сцеплението, 
кохезията на 
противника 

 
съветската окупация; талибаните тогава се обучават в ислямски школи в съседен Пакистан. Подкрепяни са от 
Пакистан, САЩ, както и от други страни. След края на гражданската война в страната, талибаните идват на власт през 
1996 г. и управляват до 2001 г. Установяват строго законодателство, произлизащо от техните разбирания за исляма. 
Криминалните престъпления биват наказвани физически — рязане на крайници, публичен побой, публичен разстрел и 
т.н. Наложена е строга дискриминация спрямо жените — те нямат право да излизат на улицата, ако не ги придружава 
техният баща, съпруг или брат. При това трябва да носят т. нар. бурки — плътно покривало, което скрива женското 
тяло изцяло, оставяйки само отвор за очите, който е с полупрозрачна мрежа. Жените нямат право да работят, да учат, 
да говорят извън дома си. Движението е признато от Съвета за сигурност на ООН за терористична организация. 
MCIV „Ал Кайда“ (араб. al-qāʿidah — основа, база, фундамент, принцип) — една от най-големите и най-радикални 
международни терористични организации, изповядващи исляма, създадена през 1988 г. След изтеглянето на войските 
на Съветския съюз от Афганистан насочва борбата си срещу САЩ и Западния свят. Нейната основна цел е сваляне на 
светските режими в ислямските държави и установяване на „Велик ислямски халифат“. 



Спомагащи технологии Очите, ушите,  
ръкомахането, 
викането.  

Писмени съобщения, 
системи за 
сигнализация, строева 
подготовка за 
разширяване на обсега 
и дисциплина. 

Електронните 
комуникации — 
радиовръзката, 
телефонът и 
телеграфът  

Мрежови модерни 
информационни 
технологии 

Възможности за 
интегрирано 
наблюдение, сензори, 

C4I за цялостно 
разбиране на общата 
картина. 

Примери за подобни битки Войните на древна 
Персия 

Войните на фалангите 
на Александър 
Македонски 

Сраженията на 
бронетанковите 
войски по време на 
Втората световна 
война 

Дейността на 
терористичното 
движение „Талибан и 

действията на 
терористичната 
групировка „Ал Кайда“ 

  
Таблица 7.2. Основни доктрини за водене на война886. 

 
 И така, устойчивото пулсиране (sustainable pulsing) или казано другояче 
роенето (swarming) е действие на значителен брой малки, дисперсирани, 
свързани в мрежа и гъвкаво маневрени части, които могат да бъдат наречени 
„капсули“ или „подове“ („pods“MCV), организирани в клъстери и осъществяващи 
привидно аморфен, но преднамерено структуриран, съгласуван, координиран 
стратегически метод за атакуване чрез бързо и практически невидимо 
(„стелт“, stealth) за противника появяване от всички посоки с удари по една 
или няколко цели, посредством устойчиво генериране на силови и/или огневи 
импулси, както от близки, така и от отдалечени позиции, последвано от също 
така бързо разединяване и разпръсване, но със запазване на способността 
отново и незабавно да бъде извършено съгласуване и координиране с цел ново 
нападение (нов пулс)887. Роенето (роякът) се различава от предишните атаки 
на вълни, т.е. на редуващи се нападения и отдръпвания. То е многопосочно и в 
истинския смисъл на думата „пулсиращо“, защото няма единно направление и 
протича на прекъсвания и при промяна на потенциала с различни (равномерни 
или неравномерни) интервали във времето888,889. 
 Оригинално, но за сметка на това (или именно заради това) много точно 
сравнение правят Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд за разликите между 
войните в индустриалната и информационната епохи, т.е. в духа на Алвин 
Тофлър — между войните на Втората и Третата вълна, а най-вече в духа 
на анализа на Антоан Буске — между Кибернетичната (и компютърна) война и 
Хаоплексната (и мрежова) война. Според тях, ако по-рано войната много 
повече е приличала на Шахмат, то сега тя все повече придобива очертанията 
на играта ГО890. 
  

ПОЯСНЕНИЕ 
 Тук ще използвам разказа за ГО, взет от книгата на големия геополитически и 
геостратегически „играч“ Хенри Кисинджър: 
 „Играта, която се е задържала най-дълго в Китай, е уей-ки (произнесено грубо  и уай-
кии) и е позната в Запада в различните вариации на японското ѝ наименование ГО. Уей-ки се 
превежда като „игра на обграждащи фигури". Тя включва концепция за стратегическа обсада. 
Дъската, разчертана на линии — деветнадесет на деветнадесет, — в началото е празна. Всеки 
играч разполага със 180 фигури или камъчета, всяко от които е с равна стойност на 
останалите. Играчите се редуват да поставят камъчета на произволни точки по дъската, 
изграждайки си силови позиции, докато се стремят да обкръжат и пленят камъчетата на 
противника. По различните сегменти на дъската едновременно се разиграват множество 
битки. Балансът на силите се сменя постоянно с всеки ход, тъй като играчите прилагат 
различни стратегически планове и реагират на инициативите на другия. В края на една добре 
изиграна игра дъската е пълна с частично взаимосвързани силови зони. Границата на 

 
MCV Pod  — (англ.)  капсула; шушулка, пашкул, семенник. 



преимущество често е много тънка и за нетренираното око победителят невинаги изглежда 
очевиден. 
 Шахът, от друга страна, се играе за абсолютно пълна победа. Целта на играта е „мат" - 
да се постави противниковият цар в позиция, откъдето не може да мръдне, без да бъде 
унищожен. Почти всички игри свършват с тотална победа, постигната чрез война на 
изтощение, или, много по-рядко, с драматична, майсторска маневра. Единственият друг 
възможен изход е „реми" [наравно — Н.Сл.], което означава изоставяне на всяка надежда за 
победа от двете страни.  
 Ако шахът представлява решителна битка, то уей-ки е по-скоро нещо като протакаща 
кампания. Играчът на шах цели тотална победа. Играчът на уей-ки търси относително 
преимущество. В шаха играчът винаги вижда пред себе си изложени възможностите на своя 
противник — всички фигури са в изцяло разгърнат боен ред. 

 

 
 

Илюстрация 7.3. Резултат от игра на ГО (уей-ки) между двама опитни играчи. Черните са спечелили с малко 
преимущество. 

 
 Играчът на уей-ки трябва да оценява не само фигурите на дъската, но и укрепленията 
на врага в позициите на разгръщане на силите му. Шахът учи на концепциите на Клаузевиц за 
„център на гравитацията“ [т.е. „център на тежестта“MCVI – Н. Сл.] и „решаващ момент" — играта 
обикновено започва като битка за центъра на дъската. Уей-ки учи на изкуството за 
стратегическото обкръжаване. Там, където умелият шахматист цели да елиминира фигурите 
на опонента си чрез серия от фронтални сблъсъци, талантливият играч на уей-ки се движи в 
„празно" пространство на дъската, като постепенно намалява стратегическия потенциал на 
фигурите на опонента си. Шахът създава целенасочена праволинейност; уей-ки развива 
стратегическа гъвкавост“891. 

 
 Сравнението между игрите Шахмат и ГО е много точно и по още една 
причина — шахът е игра, като че специално създадена за кибернетично-
компютърната епоха. Ненапразно стана възможно компютърни програми на 
мощни компютри да побеждават дори световни шампиони. Докато играта ГО е 
идеално отговаряща на хаоплексно-мрежовата епоха — в нея има стремеж от 
хаоса да се роди ред, в нея има сложност, самоорганизация и мрежово 
мислене. При ГО е по-важно не да концентрираш фигурите на едно решаващо 
направление, а да ги разпръснеш, да изплетеш мрежа от стратегически 
замисли чрез тях и да координираш „движението“ им. Нещо повече — ГО 
илюстрира и няколко тенденции: например за минимизирането на йерархиите 
на фигурите със засилване на тяхната децентрализирана тактическа 
самостоятелност и стратегическото им коопериране; както и за размиването на 
строгото разделение между нападение и защита, тъй като един ход може да 
бъде едновременно и двете — и нападение, и защита. Нещо повече все в 
същия дух — ГО е перфектното доказателство за излизането от черно-бялото 
мислене (което в шаха идеално съвпада с черно-бялата дъска), от черно-

 
MCVI Център на тежестта – на всяко тяло, което е в близост до земната повърхност, действа земното притегляне – 
силата на тежестта, правопропорционална на неговата маса. Центърът на тежестта е приложната точка на тази сила. 
(вж. за повече напр. http://ravnovesie.comyr.com/Cent1r.html).  

http://ravnovesie.comyr.com/Cent1r.html


бялата нормална, а вече все повече „нормална“ логика или—или и за 
навлизането в парадоксалната, а вече все повече „парадоксална“ логика и—
и892.  
 С характерната им многоцветна и колоритнаMCVII фраза, Джон Аркуила и 
Дейвид Ронфелд „заменят“ („подменят“) Бога на войната, защото войната е 
вече друга — вместо МарсMCVIII те „издигат кандидатурата“ на АтинаMCIX. Атина, 
освен богиня на войната, е и богиня на мъдростта. Тя има редица способности 
и умения, едно от които е да тъче. А не е ли това символ и на изтъкаването, на 
изплитането на мрежи? Както пишат Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд: „Да 
бъдеш в стана на Атина означава да разбираш, че конфликтът, да не говорим 
за „революцията във военното дело“ е много повече от технологии, той е за 
използването на най-високите нива на информация и мъдрост и за важността 
на силата на волята и идеализма във всички заслужаващи си усилия и 
начинания. Наистина, разглеждането на Атина, а не Марс като емблематичен 
бог (или богиня) на войната в информационната епоха е в съгласие със 
сентенцията на Клаузевиц, че знанието трябва да стане способност“. А понеже 
град Атина пък е люлката на демокрацията, то да бъдеш в лагера на Атина 
означава също „да подкрепяш демокрацията, разглеждайки информацията (или 
знанието и мъдростта) като жизнено важно измерение на демократичното 
общество — измерение, което трябва да бъде защитавано, иначе то може да 
бъде увредено и използвано да отслаби обществото“893. 
 

а)     б)  

 
 Илюстрация 7.4. Богове на войната: а) Марс894; б) Атина895. 

 
 Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд формулират три правила на войната в 
новата епоха, които, както пишат те,  „могат да спестят несметни количества 
кръв и материални блага в епохата на мрежовата война“ MCX: 
 Правило 1: „Многобройните и Малките“ побеждават „Малобройните и 
Големите“. 
 Правило 2: Откриването [на информацията] има по-голямо значение от 
Прикриването [на фланговете]. 

 
MCVII Колоритен — богат на багри; изразителен; който се отличава с особени качества; който изпъква, впечатлява. 
MCVIII Марс (лат. Mārs, др.-лат. Māvors, Mārmār; лат. Mārspiter или разделено Mārs pater — Марс баща) — в римската 
религия един от най-древните римски богове, първоначално се е смятал за родоначалник и хранител на Рим. По-късно 
е станал бог на войната. Храмът на Марс като бог на войната е бил издигнат на Марсово поле извън стените на града, 
тъй като войските не трябва да влизат в града. От него весталката Рея Силвия е родила близнаците Ромул и Рем и 
като техен баща именно Марс е бил родоначалник и хранител на Рим. 
MCIX Атина (др. гр. Ἀθηνᾶ или Ἀθηναία) или Атина Палада (Παλλὰς Ἀθηνᾶ, изображение в образа на Палада е 
изображение с въоръжение) — в древногръцката митология богиня на войната, военната стратегия и мъдростта; на 
знанията, изкуствата, занаятите, уменията. Тя покровителства тъкачеството, сама умее да тъче и е ненадмината в това 
си умение — изтъкала е дрехите си и дреха за Пандора, а също така и бродирала чудесни орнаменти, като и в това 
също нямала равна на себе си. 
MCX Тъй-като на английски в трите правила има игра на думи, ето как звучат те в оригинала: 1. „Many and Small“ Beats 
„Few and Large“; 2. Finding Matters More Than Flanking; 3. Swarming Is the New Surging. 



 Правило 3: Роенето е Новият устрем [Новата голяма вълна, Новото 
надигане] 896. 
 Анализите на Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд неизменно съдържат 
тяхното главно послание: Йерархиите имат сериозни проблеми в 
противодействието на мрежите. За да се бориш с мрежи са нужни 
мрежи! Който пръв и по най-добър начин внедри в своята организация и 
действия мрежите, той ще получи стратегически предимства897.  
 Казано бе също така по-горе — каквито и да са опонентите, противниците 
и враговете на Държавата — бездържавни, децентрализирани и дисперсирани 
ядра и ядки, събрани на ad hoc принципа групи от групи, общности от общности 
или мрежи от мрежи, Държава остава и трябва да остане Държава — с 
главните отговорности за своята сигурност като Държава, за сигурността на 
обществото и гражданите, което означава, че тя трябва да съхрани в себе си 
поне някаква йерархия и да съхрани себе си като поне някаква йерархия. Но 
заедно с това и то също бе казано по-горе, Държавата трябва да се 
преустройва постепенно, но без протакане — като стъпка по стъпка 
минимизира йерахичността си и крачка по крачка вгражда в себе си 
мрежовостта. Още дълго време държавата ще бъде хибрид между йерархията 
и мрежата.  
 Отслабването на йерархичността и засилването на мрежовостта на 
Държавата не трябва да бъдат процеси заради самите себе си и само защото 
така трябва, а като от йерархичността се отнема онова, което пречи на 
нормалното функциониране на Държавата или към мрежовостта се добавя 
това, което подобрява способностите на Държавата за ефективно 
функциониране.  
 Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд пишат, че мрежовата война има две 
лица, като римския бог ЯнусMCXI. Аз бих заимствал това тяхно сравнение, за да 
го адресирам преди всичко към държавата, изправена пред 
предизвикателството на мрежовата война. Като хибрид между йерархичността 
и мрежовостта, държавата подобно на Янус, гледа в двете посоки — едната 
към Миналото, чиито поуки не бива да се забравят, а другата към Бъдещето, 
чиито рискове не бива да се подценяват898. 
 

а)    б)    в)  

 
Илюстрация 7.5. а) Двуликият римски бог Янус899; б) Дейвид Ронфелд900; в) Джон 
Аркуила901. 

 

 
MCXI Янус (лат. Jānus, от лат. jānus — отворен вход с арка, janua — врата, начало) — в древноримската митология — 
двулик бог пазител на вратите, портите, входовете, на началото и края; няма съответствие в древногръцката 
митология. Смятало се е, че е отварял и затварял всички врати, предимно символично. Вратите на неговия храм в 
римския форум по време на война са оставали отворени в очакване на завръщането на заминалите на война граждани 
и са били затваряни в края на военните походи. Изобразявали са го с две лица, обърнати в противоположна посока — 
към миналото и към бъдещето. Лицето, гледащо към миналото било на брадат старец, а това, гледащо в бъдещето — 
на голобрад младеж. 



 Излизането на преден план на Мрежово-центричната война като едно 
от главните направления на военното строителство, естествено превърна 
мрежовизацията, мрежовостта, мрежите, мрежовите структури в приоритетен 
обект на анализ в системата и в науката за национална сигурност и отбрана. 
Бързо стана ясно, че да се говори за мрежовизиране не е само въпрос на 
терминологично удобство, а отразява същностни черти на мрежовата структура 
— като организация, еволюция, предимства и предопределящи различно 
мислене и поведение изисквания.  
 Благодарение не на последно (и може би на първо) място на 
разработките на Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд и въобще на иновативните 
подходи на РАНД Корпорейшън (RAND Corporation), станахме свидетели на бум 
от научна литература по военните въпроси, в която фокусът бе променен. 
Вместо да се говори главно за военно дело, а мрежите да имат преди всичко 
допълващо, илюстративно значение, зачестиха публикациите за актуалността и 
универсалната приложимост в наше време на мрежите, като военната сфера 
служеше като най-добър пример за тяхната нарастваща приложимост.  

В голяма степен, Брус БъркоуицMCXII използва такъв подход в книгата си 
„Новото лице на войната“, своевременно излязла на български език. 
Своевременното ѝ публикуване у нас също е индикатор, че осъзнаването на 
неизбежното настъпване на мрежите и/или увлечението по модата на мрежите 
са част от новите интереси на българските военни и на нашите учени от 
сигурността. В тази книга Брус Бъркоуиц анализира свойствата на мрежите, 
привеждайки примери от връзката им с военното дело. В частност той пише: 
„Мрежата има три определящи характеристики: Първо, тя се състои от 
взаимосвързани, но автономни ядра. Всяко ядро може за продължителен 
период от време самостоятелно да извършва операции. Но всяко ядро разбира 
ясно стратегическите цели на организацията, така че може да координира 
своите действия с тези на останалите и да се възползва от възникващи 
локални възможности, ако се появят такива. Второ, всяко ядро е въоръжено с 
изключително ефикасни оръжия […]. И трето, ядрата са свързани помежду си 
чрез обезопасена мрежова комуникационна система, предназначена да 
осигурява както логистиката, така и командване и контрола […]. Най-важното е, 
че тя позволява на всеки в мрежата да осъществява връзка с когото е 
необходимо и не зависи от един-единствен централен възел“902. По-нататък 
вече Брус Бъркоуиц се спира на промените, които мрежовостта налага в 
дейността и действията на въоръжените сили: „Армиите все още функционират 
като йерархични, централно контролирани организации. Информационната 
революция променя ситуацията. Сателитни връзки, фиброоптични и дигитални 
мрежови комуникации правят възможно предаването на информация 
светкавично почти навсякъде. Евтини компютри могат да обработват даже 
сложни данни. Всеки в армията може да има една и съща представа за бойното 
поле (поне по принцип) и за тази информация не зависи от централен 
информационен възел. Бойна част, която действа самостоятелно, вече може да 
преценява бойната обстановка, да се възползва от местните възможности и да 
координира директно своите действия с другите бойни части. Всяка бойна част 
все по-малко зависи от по-старшите в управлението при насочването й по 
време на всяка стъпка от бойния план. Това позволява армията да бъде 
организира по-скоро като подвижна мрежа от въоръжени сили, отколкото като 
устойчива и твърдо фиксирана йерархия. Щом веднъж се намали 

 
MCXIIMCXII Брус Бъркоуиц (Bruce Berkowitz) — американски анализатор и експерт във военната област. 



необходимостта от йерархично командване и контрол, има все по-малко нужда 
от физическо подреждане на армията като йерархия.“903 
 В България за „войните на мрежите”, но също така и по-общо за 
мрежовите организации и мрежовото мислене, пише едновременно и 
продуктивно, и задълбочено големият български учен Цветан Семерджиев: 
„Мрежите за сигурност са специализирани военни организации, добре 
професионално подготвени и тренирани лидери, средства за въоръжена борба, 
технологии, ресурси, обща ценностна система и етика, единни правила и норми 
на поведение, специфично разпределение на права, отговорности и общи 
ограничения, обединени от обща мисия — своевременно откриване и ефикасно 
разрешаване на спонтанно възникващите конфликти”904. 
 Мрежово-центричните войни са резултат от осъзнаването, че силовото 
йерархично мислене „XX век“ губи срещу гъвкавото мрежово мислене „XXI 
век”. Чукът много трудно ще победи Мрежата. Да, той може да ѝ нанася тежки 
щети, но тя ще регенерира. Чукът ще победи, само ако всичко стане на пух и 

прах. Мрежата ще победи, просто ако издържи. 
 С мрежите могат да се борят успешно само мрежи. Наистина, 
практически е невъзможно мрежова структура да се победи „отгоре”. Тя няма 
точно локализирано сърце или глава, които да бъдат атакувани905. Това може 
да стане само „отвътре” — от друга мрежова структура, която да я „обгърне”, да 
я задуши, да я разкъса и разруши нейната тъкан. Колин ПауълMCXIII (по онова 
време в качеството му на държавен секретар на САЩ) е прав: „За да победим 
терора, тази мрежа трябва да бъде разкъсана на части („ripped apart“).906 В 
борбата с гъвкавите, мобилни и мутиращи мрежи все повече трябва да се 
разчита на подвижни специални сили и все по-малко — на тежки бронирани 
машини, изтребители и самолетоносачи; както и все повече на организация и 
доктрина, отколкото на модерни технологии907. 
  Както пише Тодор БояджиевMCXIV: „Врагът не е ясен. В момента се води 
битка със сянка. На сянката трябва да се противопостави сянка”908. Затова в 
някои анализи, като се изхожда от трудностите, които йерархичната 
организация неизбежно изпитва в противодействието на широко 
дисперсираните, хлабаво интегрирани и пряко, без излишни посредници 
комуникиращи помежду си противници, се предлага например американското 
правителство да осмисли някои промени в своите организационни структури, за 
да може да разчита на успех в борбата с мрежите на врага — например да се 
експериментират пилотни програми в разузнавателната общност, които се 
състоят от децентрализирани, хлабави мрежи от държавни служители, 
обхващащи света с различни способности и идеи, но фокусирани върху една 
цел — да спрат терористите909.  

 
MCXIII Колин Лутър Пауъл (Colin Luther Powell, 1937) — американски генерал с 4 звезди (най-висшето генералско звание) 
и политик. Съветник по националната сигурност на президента Роналд Рейгън (Ronald Wilson Reagan, 1911—2004), 40-
ти президент на САЩ (1981—1989). Главнокомандващ на Командния щаб на щатските военни сили (1989) и Началник 
на Обединения комитет на началниците на  щабове на САЩ (1989—1993). Заема последната позиция по време на 
Войната в Персийския залив (1991), като е първият афроамериканец (чернокож) на тази висша военна длъжност. Той  
държавен секретар на САЩ, т.е. външен министър, в администрацията на Джордж Буш-младши (2001—2005). Имал 
съм шанса като участник в група политици от Централна и Източна Европа да се срещна с Колин Пауъл през 1993 г. 
Тогава един български участник в групата го попита как като военачалник номер 1 в САЩ, като прославен и 
победоносен генерал приема да бъде командван, назидаван и критикуван от цивилни министри на отбраната, които 
като правило нямат необходимата експертиза и са в голяма степен случайни и временни на този пост. Колин Пауъл го 
погледна учуден, почти подскочи от  изненада и каза повече простичко, отколкото патетично: „Но това е записано в 
нашата Конституция, а аз обичам тази страна!“. 
MCXIV Тодор Бояджиев (1939) — генерал от външното разузнаване (Първо главно управление на Държавна сигурност), 
автор на книги за специалните служби. 



 Мрежовизацията, високите комуникационни технологии, огромните обеми 
обработвана и децентрализирано събирана и използвана информация 
променят редица доскоро утвърдени схващания, размиват сякаш неизменни 
граници — между нападението и отбраната, между държавата и създадената 
бързо и временно групировка, между законното и незаконното, между 
общественото и частното, между професионалния войник и любителя 
бунтовник, между войната и мира, между войната и престъпността, между 
армията и полицията. Става много трудно, ако не и невъзможно, държавата да 
натовари с отговорности в тази мрежова среда на мрежови противници и 
рискове една-единствена агенция, или някоя от онези самостоятелно 
действащи, опазващи стриктно своите правомощия и ресурси институции — 
армия, полиция, специални служби, специални части. Ако дълго време се 
смяташе, че войната на тежките въоръжения и военната мощ се заменя от 
войната на бързите компютри и информационната мощ, то все повече се 
оказва, че това не е само индустриална и/или информационна война това е и 
война на модерно мислещите мозъци и интелектуалната мощ, т.е. все повече 
тя е „неокортeксна война“MCXV, а предизвикателството, което тя отправя към 
обществата и техните правителства е „епистемологично“. Мрежовият деец (в 
частност боец) действа чрез мрежовите структури не само и дори въобще не 
толкова, за да получи териториално, индустриално или информационно 
превъзходство, той се стреми да повлияе, да обърка, да разруши убежденията 
и вярванията на хората за собствената им култура, собственото им общество, 
за собственото им управление, да породи у тях в редица случаи страх и може 
би да ги дезориентира и, така да се каже, да извади от строя техните представи 
и разбирания910. 
 В същото време трябва да се подчертае, че дори сред високите етажи на 
военното ръководство и научната експертиза в САЩ отношението към 
Мрежово-центричната война не е никак единодушно и това едва ли може да 
се обясни с присъщата на тези кръгове и като цяло на системата за отбрана 
консервативност и съпротива пред резките нововъведения и залитанията в 
нови и атрактивни за „продаване“ стратегии. Ширят се и намират подкрепа 
мнения, че концептуалната обосновка на тази война е по-скоро отражение на 
състоянието на мисленето, а не е толкова свързана с конкретната реалност; че 
тя няма да промени природата на войната, че тук става дума не толкова за 
мрежа (network), колкото за използването на мрежата, за мрежуване, ако може 
така да се каже (networking), за ефективното свързване на интелигентни, 
използващи и споделящи информацията и знанието и сътрудничещи си с цел 
повишаване на степента на самосинхронизация подразделения и единици, 
които географски и йерархично са разпръснати; за това, че бойната мощ може 
да бъде увеличена чрез мрежово-центрична сила, но нищо повече от това911.  
 Обобщавайки, могат да бъдат систематизирани следните недостатъци на 
Мрежово-центричната война, така, както ги виждат част от военните експерти 
и нейните опоненти сред научната общност:  

1. Мрежово-центричната война поставя твърде силен акцент върху 
тактиката и тактическата природа на войната; 

2. Бързото развитие на информационните технологии в САЩ ще 
изпревари [значително] способностите на техните съюзници и на 

 
MCXV Да напомня от Пета глава, че неокортексът е основна част на мозъчната кора, осъществяваща най-високото ниво 
на координация на работата на мозъка и на формирането на най-сложни форми на поведение, свързана е с висшата 
нервна система. 



потенциалните коалиционни партньори за съвместни операции на 
бойното поле; 

3. Разполагането с повече информация и превъзходството в 
информационните технологии не се пренасят пряко върху 
информационното доминиране; 

4. Ситуационната осведоменост няма да премахне „мъглата“ и 
„триенето“ на войната; 

5. Прекалено високата скорост на командване може да доведе до 
несигурни, необосновани и погрешни решения; 

6. Мрежово-центричната война пренебрегва човешкото измерение на 
войната; 

7. Прекомерният акцент върху технологиите се превръща в диктуваща 
стратегия, фокусирана върху технологиите заради самите технологии; 

8. Мрежово-центричната война и уповаването на информационните 
технологии не успяват да отдадат нужното внимание на възникващите 
и бъдещите заплахи от бунтовете и съпротивата, терористите, 
мрежовите войни и войните от новото поколение912. 

 Според други експерти, може да се говори за десет мита, свързани с 
Мрежово-центричната война:  

1. Мрежово-центричната война е свързана изцяло с мрежите; 
2. Мрежово-центричната война ще промени природата на войната; 
3. Мрежово-центричната война се отнася само до мащабни конфликти 

с конкретен противник; 
4. Мрежово-центричната война ни прави по-уязвими в асиметричните 

конфликти; 
5. Ние сме поели вече по пътя на Мрежово-центричната война; 
6. Бизнес-светът ни е показал пътя като подходи и модели, приложими и 

в Мрежово-центричната война и ние трябва само да го следваме; 
7. Мрежово-центричната война ще ни даде мощта да доминираме над 

нашите противници; 
8. Мрежово-центричната война няма да оцелее при първия контакт с 

реалната „мъгла“, „триене“ и сложност (комплексност) на войната; 
9. Мрежово-центричната война е опит да се автоматизира войната, 

който е осъден да пропадне; 
10. Мрежово-центричната война ще завърши само с това, че ще си 

захапем опашките, вместо да отговорим на случващото се в бойното 
пространство913. 

 Все пак, при търсенето на някакъв компромис между ентусиастите и 
скептиците по отношение на Мрежово-центричната война, се стига до 
съгласие, че досегашните усилия очертават главните акценти и 
трансформацията на съвременните методи за война в информационната епоха 
и определят насоката на по-нататъшните усилия, а именно — стремеж към 
постигане на:  

1. Информационно превъзходство; 
2. Скорост на командването; 
3. Самосинхронизация;  
4. Свързване на хората и платформите; 
5. Мрежова сила (т.е. сила, постигната чрез мрежово свързване на 

компютърни системи, въоръжения  и личен състав в единна, 
интегрирана и своевременно комуникираща организация); 



6. Споделена осведоменост за оперативната картина и състоянието на 
бойното пространство (shared battlespace awareness). 

 Именно на базата на 6 тези общи теми (направления за дейност) в една 
от смятаните за ключови разработки на тема „Мрежово-центрична война“ се 
предлага следното определение за Мрежово-центрична война: 
 „Ние дефинираме Мрежово-центричната война като обезпечаваща 
информационното превъзходство концепция за операции, която генерира 
нарастваща бойна мощ, чрез мрежово обвързване на сензорите, вземащите 
решения и воюващите с цел постигане на споделена осведоменост, 
нарастваща скорост на командването, по-висок темп на операциите, по-голямо 
поразяващо действие, нарастваща наблюдаемост и степен на 
самосинхронизация“. Така че Мрежово-центричната война превръща 
информационното превъзходство в бойна мощ като ефективно свързва 
базираните на знанието (интелигентните) части в бойното пространство914.  
 В друга разработка се дава следното сходно определение: „Мрежово-
центрична война — това е  свързването на хора, системи и платформи с цел 
изграждането на самосинхронизираща се, мрежова сила, която създава общо 
разбиране на бойното пространство и обезпечава информационно 
превъзходство и скорост на командването“915.  
 А доколко САЩ успяват в своите (несъмнено имащи вярна посока като 
философия и базисни принципи) усилия за трансформирането на въоръжените 
сили, си личи от възклицанието на ген. Джон АбизайдMCXVI, възглавяващ 
Централното командване на САЩ: „Врагът на практика е повече мрежовизиран, 
повече децентрализиран и оперира с по-голяма командна самостоятелност, 
отколкото всеки противник през ХХ век, с който сме се срещали“. Според 
генерала, използвайки мобилни телефони и Интернет за комуникация и 
действащи с хлабави и  разпръснати структури, именно бунтовниците, а не 
американците, са се оказали по-иновативни да възприемат мрежовата форма. 
Ето защо изходът е един — да се прави повече от същото, т.е. да се 
внедряват мрежовизация и способности за вземане на решения на тактическо 
ниво на възможно най-ниските нива на бойното поле — на индивидуалния 
войник, защото „е необходима мрежа за да бъде победена мрежата и нашата 
мрежа трябва да бъде по-добра“916. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ СТРУКТУРИ: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА 
 Тероризмът е стратегически риск за страната ни и това означава, че 
нашата система за национална сигурност трябва да се обърне с лице към този 
риск и да създава необходимия нормативен, финансов, информационен и 
човешки капацитет за ранно сигнализиране, превенция, реагиране, 
противодействие и ефективно овладяване на последиците от него. 
 В същото време тероризмът е само едно от сериозните 
предизвикателства пред България и затова не може да се превърне в обсесия 
за системата за национална сигурност, не бива да я отклонява от другите 
опасности и заплахи, да консумира твърде сериозен дял от и без това 
недостатъчните средства на държавата в условията на перманентната криза — 
управленска, икономическа, финансова, инвестиционна, социална и културна. 

 
MCXVI Джон Абизайд (John Philip Abizaid, 1951) — американски четиризвезден генерал, наполовина арабин, възглавявал  
в периода 2003—2007 г. Централното командване на САЩ (United States Central Command, USCENTCOM, CENTCOM) 
— единно бойно командване в състава на Въоръжените сили на САЩ, отговарящо за планирането на операциите и 
управлението на американските войски при военни действия в регионите на Близкия Изток, Източна Африка, 
Централна Азия и ръководещо всички военни операции в Ирак и Афганистан. 



Факт е, че при наводнения, пожари, аварии и други бедствия през XXI век 
България е дала 100 пъти повече жертви отколкото всички българи, загинали в 
т.нар. война с тероризма, която поглъща огромни за възможностите на 
страната ресурси. Да не говорим, че жертвите от войната по пътищата у нас са 
1000 пъти повече от всички българи, които можем да припишем като жертви 
във войната с тероризма. 
 Ето защо можем да се опрем на следните две принципни разбирания: 

(1) Тероризмът не трябва да се определя като най-големият, а още 
повече пък като единственият значим проблем на човечеството и 
не бива да се анализира изолирано от другите предизвикателства 
и рискове, пред които са изправени светът и човечеството. 

(2) Тероризмът трябва да се разглежда в много по-малка степен като 
причина за влошаваща се управляемост на света и ескалиращия 
глобален хаос и в много по-голяма степен като следствие от 
сериозни системни, структурни и ценностни проблеми, от 
задълбочаващи се стари симетрични и нови асиметрични 
предизвикателства и рискове. 

 Проблемите, свързани с тероризма и неговото противодействие са 
множество, но тъй като тук нас ще ни интересуват главно въпросите на 
взаимодействието на мрежовите структури и тероризма, преди това ще насоча 
за кратко вниманието само върху четири теми, които за мен са важни както за 
създаване на основа за по-доброто разбиране на феномена „тероризъм“, така и 
за акцентите във и оценката на усилията, които международната демократична 
общност влага в последните години в опитите си да постави тероризма поне 
под относителен контрол. 
 ПЪРВАТА ТЕМА засяга схващането, че проблемите на тероризма се 
вписват в анализирания вече по-горе радикален преход, който се изразява в: 
✓ навлизане в рисковото общество, при което се преминава от гарантиране 

на сигурността (активна стратегия с фокус превенцията) към 
управление на рисковете (проактивна стратегия с фокус ранното 
сигнализиране); 

✓ трансформационна промяна на системите за сигурност и техните 
структури: от йерархична (вертикална) към мрежова (хоризонтална) 
организация; 

✓ превръщане на кризите в ежедневие, а на извънредността в норма, в 
правило; 

✓ възникване на оплитаща като паяжина земята мрежова структура на 
организираната престъпност и тероризма или Organised Crime & 
Terrorism Network (OCTopus-N).  
ВТОРАТА ТЕМА е породена от драмата в столицата на Норвегия Осло на 

22.07.2011 г., когато психопат, наречен терорист, извърши два акта на насилие 
— бомбен атентат срещу правителствени сгради в центъра на столицата и 
нападение с огнестрелно оръжие на младежкия лагер на Норвежката 
работническа партия, в резултат на което загинаха 77 души и около 100 души 
бяха ранени917. 
 За да няма спекулации, ще кажа: Съгласно съществуващото схващане за 
тероризма, случилото се в Осло е тероризъм. Ние се осланяме на 
банализирана дефиниция за тероризма и тя формира нашето мислене. Да, 
извършителят на тези терористични актове е политически мотивиран! Да, той 
породи със своите действия страх и стрес, ужас и паника в обществото!  



Има обаче едно „Но“. Винаги ли, щом престъпник скандира политически 
лозунги, той е терорист? Кое определя терористичността на действията? Броят 
на жертвите ли? Значи, ако жертвите са 90—100, то това е тероризъм, а ако 
жертвите са 9—10 като при „най-обикновена” стрелба в американско училище 
или супермаркет - това е дело на „изместил центъра психар“? Оттук следва 
моят въпрос извод: Не са ли по-скоро някои от тези извършители психопати 
(като екстремна болест на психиката) или социопати (като екстремна болест 
на социума)? 
 Когато акцентират върху политическите мотиви и върху пораждането на 
масова психоза, експертите отварят пространство и създават възможност за 
твърде обширна дефиниция за тероризма. В тази връзка аз мисля, че за да се 
говори за тероризъм, би трябвало да бъдат добавени още няколко условия. 
 Първо, необходимо е да съществува поне някаква степен на 
ОРГАНИЗИРАНОСТ, на структура. Не казвам, че ако е 1 човек, той е луд, а ако 
са поне 2, са терористи. Но елементът „организация” е категорично нужен, като 
допълнително условие да говорим за тероризъм. Когато е налице поне 
някаква организация, минимум зародиш на организираност, то тогава се прави 
необходима (но признавам, че тя не е достатъчна) стъпка от шокираща 
демонстрация на нечии психопатски и/или социопатски малформацииMCXVII към 
осъзната терористична дейност. 
 Второ, необходими са поне известни СПОСОБНОСТИ, капацитет, 
потенциал да се постигнат политическите цели. От това, че някой ще вземе 
автомат и ще започне да стреля по хора, политическата система няма да бъде 
дестабилизирана. В рисковото общество, разбира се, малки въздействия могат 
да имат големи последици, но все пак, ако говорим за тероризъм, трябва да 
предположим наличие на някакъв минимум способности за промяна на 
системата. 
 Трето, необходимо е наличието на поне някаква ВЕРОЯТНОСТ ЗА 
УСПЕХ на предприетите действия и на това, което те несъмнено ще 
предизвикат като подкрепа сред последователите, съмишлениците, 
симпатизантите и пробудените от ефекта на действията. Говоря за вероятност. 
Дори малка, но съществуваща. Ако например шепа безумци се врежат с 
хеликоптер в 70-я етаж на небостъргача „Емпайър стейт билдиг“MCXVIII в знак на 
несъгласие с войната в Афганистан, това си е чист суициден актMCXIX, който 
пресата ще отразява ден-два, а после всичко ще тръгне постарому. 
 Да, приемам, че ако „лудите глави” в историята чакаха на всяка цена да 
имат увереност в успеха, то човечеството сигурно още щеше да наднича от 
пещерите на Каменния век. Но аз говоря не толкова за увереност, а за 
вероятност. Разликата между Безумеца с голямо „Б” и безумеца с малко „б” се 
състои в това, че последният е просто обезумял, докато Безумецът с главно „Б“ 
първи е доловил възможността и неизбежността на промяната и затова не се е 
поколебал да отиде дори на КръстаMCXX, да каже „Все пак тя се върти!”MCXXI, да 

 
MCXVII Малформация — дефектно развитие. 
MCXVIII „Емпайър стейт билдиг“ (Empire State Building)— небостъргач на остров Манхатън в Ню Йорк, САЩ, открит на 
01.05.1931 г., наречен на Имперския щат (Empire State), едно от наименованията на щата Ню Йорк. Счита се за едно от 
седемте чудеса на модерния свят и се превръща в американска културна икона. В продължение на 41 години до 
постояването на Световния търговски център (1973) това е най-високата сграда в света  с височина 381 м (443,2 м с 
антената) и 102 етажа. След разрушаването на Световния търговски център на 11.09.2001 г., Емпайър Стейт Билдинг, 
въпреки че вече не е най-високата сграда в света, остава най-високият небостъргач в Ню Йорк.  
MCXIX Суициден акт (лат. suicidium, от sui caedere — да се убия) — самоубийство. 
MCXX Иисус Христос е разпънат на кръст заедно с двама разбойници на хълма Голгота в Йерусалим и издъхва на кръста 
(ок. 30 год. сл. Хр.). 



закове своите 95 тезиса на вратата на църкватаMCXXII, да отвори „люта рана в 
сърцето на тирана“MCXXIII... 
 Четвърто, необходима е поне някаква ИДЕОЛОГИЯ - в идеите, мислите, 
намеренията и целите! Говоря за идеология, за система от известни 
рационални виждания — структурирани, оценностени, йерархизирани, логично 
свързани — как да се устрои обществото. Без да оправдавам по никакъв начин 
това, което са правили, движенията и на асасинитеMCXXIV, и на 
революционерите нечаевциMCXXV, и на бойците на Ясер АрафатMCXXVI, дори ако 
щете, и на идеолозите на ислямисткия тероризъм имат в своите абсурдни 
теории ясно проследима идеология. Идеологията, системата от ценности, 
логическата обвързаност на изповядваните възгледи, вътрешната 
структурираност на концепцията отличават терориста или бореца за свобода, 
от болния, от психически неуравновесния, от обладания от мании и фобии 
човек, подвластен на политически мотивирана или политически „опакована” 
обсесия, заради която той прибягва до насилие. 
 Ако поставим точната диагноза, ще можем да отделим тероризма от 
проявите на психопатия и/или социопатия. Само и едва тогава ще изработим 
ефективна стратегия за борба с него. 
 Тероризмът е политически феномен. Тероризмът попада в сложна 
сфера на политическа дейност за противодействие, изискваща визия, 
стратегия, лидерство, държавност, обръщане на цялата система за национална 
сигурност към обществото и отделните негови граждани. Тероризмът е „качен” 
на стратегическо ниво на противодействие и ангажира много сериозен 
управленски и институционален ресурс, усилия на стратегическия мениджмънт 
на държавата. Тероризмът е екстремна болест на политиката. 
 Както вече посочих, психопатията е екстремна болест на психиката, а 
социопатията — екстремна болест на социума. Естествено те могат да се 
съчетаят, едната води до другата, често имат отрицателен синергетичен ефект, 
т.е. те не се „събират”, а се „умножават”, влизат в резонанс, взаимно се усилват 
и ускоряват. Психопатите трябва да се идентифицират и диагностицират, те 
трябва да бъдат лекувани в изолиращи ги медицински заведения. Те са 
обществено опасни и трябва да са под контрол, защото интересите на 
обществото стоят над интересите и т.нар. човешки права на психопата. 
Социопатите обаче най-често са жертва на обществото и свръхлибералния, 
ултрапазарен тоталитаризъм, който се просмуква във всяка фибра на 

 
MCXXI „И все пак тя се върти” (Eppur si muove) — според преданието тези думи са произнесени от забележителния 
италиански астроном и философ, „баща на съвременната астрономия” Галилео Галилей (Galileo Galilei, 1564—1642) 
на излизане от Съда на Инквизицията (1633), след като бил осъден и принуден да се откаже от подкрепата си за 
хелиоцентричната система. Последната е теория за строежа на Вселената, съгласно която слънцето се намира в 
центъра на нашата Вселена, а Земята и другите планети обикалят около него; в древността гръцкият астроном 
Аристарх Самоски (Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος, 310—230) най-вероятно първи в историята изказва хипотезата, че Слънцето е 
в центъра на Вселената. Съвременното разбиране за хелиоцентричната теория започва с разработките на великия 
полски астроном Николай Коперник (Nicolaus Copernicus Torinensis; пол. Mikołaj Kopernik, 1473—1543). 
MCXXII За видния германски теолог Мартин Лутер и неговите 95 тезиса вж. в Пета глава. 
MCXXIII Георги Бенковски (Гаврил Груев Хлътев, 1843—1876) — един от титаните на българската революция, основна 
фигура и ръководител на Априлското въстание (1876). Малко преди погрома на въстанието и своята смърт казва: 
„Моята цел е постигната вече! В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее!”. 
MCXXIV Асасини — религиозна (мюсюлманска) военизирана организация, активна в Близкия изток от VІІІ до ХІV век, 
известна със систематичната практика на убийства на политически противници. Наричат себе си „новата доктрина“. 
MCXXV Сергей Нечаев (1847—1882) — руски революционер, лидер на конспиративното общество „Народна разправа”, 
осъден за убийство на студент. Заедно със знаменития анархист Михаил Бакунин (1814—1876) съчинява „Катехизис на 
революционера” (1869). 
MCXXVI Ясер Арафат (Muhammad ’Abd ar—Rahman ’Abd ar-Ra‘ūf ‘Arāfat al-Qidwa al-Ḥussaynī, 1929—2004) — дългогодишен 
лидер на палестинския народ, ръководител на Организацията за освобождение на Палестина (1969–2004), водач и 
президент на Палестинската автономия (1994–2004), Нобелов лауреат за мир (1994), известен още с партизанския си 
псевдоним Абу Амар. В отстояването на палестинската кауза дълги години прибягва към актове на насилие, затова по 
онова време е смятан за терорист и ръководител на терористична организация от САЩ, Израел и много други държави. 



човешкото съзнание, поражда аномия, анемия и апатия, създава социални 
отношения, за които главното са постигането на целите с цената на всичко и на 
всяка цена, материалният успех, схващането, че човек за човека е вълк. 
Разбира се, само защото мнозина от тях са „жертви на системата”, социопатите 
не могат да бъдат толерирани и оставени да си социопатстват на воля. Но със 
социопатите не може да се воюва само като се борим с тях един по един. За да 
ограничим производството на социопати, трябва да си дадем сметка, че те са 
продукт на обществото. Изградили сме франкенщайновMCXXVII социум, в който 
няма нищо свято и твърде много хора се маргинализират, падат на дъното. 
Обществото ни е болно и то трябва да бъде лекувано, да се санират блатата от 
егоизъм, да се възраждат за нов живот пустините от безнравственост и се 
рециклират сметищата от алчност. 
 ТРЕТАТА ТЕМА е продиктувана от изпълнената с много усилия и жертви 
Глобална война с тероризма (Global War on Terror, GWOT). Борбата с 
тероризма е огромно предизвикателство, защото тя не само обединява 
демократичния свят, но поражда проблеми, които могат да го разединят. Тук ще 
се спра само на няколко основни разминавания в оценките и позициите между 
демократичните държави:  
 • „Война с тероризма” или „Борба с тероризма”. „Войната” предполага и 
прилага Law of War, законите на Войната, а „Борбата” — законите на Мира, Law 
of Peace. През отговора на въпроса — дали тероризмът е война или е 
престъпна дейност преминава разделителната линия между възгледите за 
средствата на борбата с тероризма в САЩ и Европа. Според САЩ това е 
война с тероризма и трябва да се води главно с армия и със специални части. 
Според Европа това е борба с тероризма и трябва да се води основно с 
полиция и със специални служби.  
 • „Терористи” или „Борци за свобода”? Може ли да се слага знак на 
равенство между тях? Кога, при какви условия е приемлива и дали изобщо е 
приемлива употребата на насилие? 
 Аз се спрях на този въпрос във Втора глава. Тук само ще напомня 
следното: Когато се опитваме да си изясним какво е тероризъм, акцентът при 
употребата на насилие трябва да се слага не само на това „Какво се прави?”, 
а и „Защо се прави?”. Ако насилието се използва за да се създава хаос, да се 
разрушава нормалният ход на нещата, да се налага своята воля, култура, 
идеология и идентичност над другите, тогава това е тероризъм. Но ако 
насилието се прилага за постигането на Свобода (от робство, чуждо 
управление или налагане на чужда култура, идеология, идентичност), тогава 
имаме не Терористи, а Борци за Свобода. 
 Разделителната черта минава през категоричната неприемливост да се 
разрушават съзнателно животът, здравето и собствеността на невинни хора. 
Нека да напомня, че тази разделителна черта е прокарана чрез гениалното 
допълнение на родените по нашите земи богомили към Теорията на 
справедливата война, формулирана от великия европеец св. Августин 
Блажени. Той казва: „Войната е справедлива, когато каузата, за която тя се 

 
MCXXVII Франкенщайн, а по-скоро Чудовището на Франкенщайн — измислен герой, чието име не се появява никъде в 
романа на английската писателка Мери Шели (Mary Shelley,1797—1851) „Франкенщайн или новият Прометей“. 
Чудовището е създадено от героя на романа д-р Виктор Франкенщайн с цел да се докаже, че електричеството в 
основата на създаването на живота. Чудовището обаче оживява и избягва, преди създателят му да успее да го спре. В 
оригиналния роман чудовището отначало не желае (и не причинява) зло на никого. Хората обаче се ужасяват от 
външността му и се отнасят зле с него. В последствие чудовището започва да върши зло и да убива, отначало по 
невнимание, а след това за отмъщение или просто от желание да върши зло. Срв. Шели, Мери. Франкенщайн. С.: 
Вестникарска група България, 2009. 



води е справедлива”. Богомилите обаче добавят хуманистично: „Войната е 
справедлива, когато каузата, за която тя се води е справедлива, но и в 
справедливата война трябва да се воюва по справедлив начин”. 
 • Ликвидиране на терористите или ликвидиране на коренните 
причини за тероризъм? Според някои политици и експерти, тъй-като 
съществуването на терористите е факт, трябва преди всичко да се стремим да 
ликвидираме както тях, така и техните групировки и спонсори. Според други 
политици и експерти, трябва да са „атакуват” преди всичко коренните причини, 
пораждащи тероризъм. Да вземем например връзката между бедността и 
тероризма. Елитите в развитите държави налагат тезата, че няма пряка връзка 
между бедността и тероризма и че бедността сама по себе си не води до 
тероризъм. Разбира се, бедността не е достатъчно условие за тероризъм — 
има бедни народи и общества, които не прибягват до тероризъм. Но въпреки 
това бедността е условие, макар и „само” необходимо за тероризъм. Тя е 
водеща сред коренните причини за тероризъм. Ето защо трябва, наред с 
останалите коренни причини да бъде „атакувана”, намалявана, премахвана, 
иначе ще произвежда все нови и нови терористи. 
 • Сериозни различия между Европа и САЩ има и по това дали Ислямът е 
по същността си обременена с тероризъм религия. Европейското разбиране е, 
че нито една от религиите не е изначално обречена да ражда тероризъм и да 
проповядва насилие. Ние трябва да уважаваме всяка религия, която в своята 
същност е хуманистична. Такъв е и Ислямът. Но не трябва да си затваряме 
очите за религиозните елементи в мотивите и действията на ислямските 
терористи. Нужен е анализ — вътре в тази велика религия — защо тя често е 
използвана по деструктивен начин. Впрочем ние сме длъжни да признаем, че 
нито една религия не е чиста исторически по отношение на насилието. 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. 
 Можем да посочим и други различия между демократичните държави, 
най-често проявяващи се от двете страни на Атлантика (Европа и САЩ) по 
отношение на тероризма, макар и те да са привидно по-второстепенни в 
сравнение с вече споменатите: 
 • За това — дали да се преговаря с терористите. В САЩ са много 
категорични, че с терористи не бива да се преговаря, докато в Европа са с „по-
мека” позиция по този въпрос — в смисъл, че дали да се преговаря с 
терористите зависи от обстоятелствата, например от пленените хора — да 
речем деца; от възможността да се спечели време; и че да се водят преговори, 
не винаги означава да се тръгва на безпринципни отстъпки. Факт е, обаче, че 
онези държави, които отказваха да преговарят с терористите в Ирак, най-често 
получаваха в замяна обезглавените тела на свои сънародници — това се случи 
и с България; както също е факт, че държави, които явно или тайно влизаха в 
преговори с терористите в Ирак, нерядко успяваха да спасят сънародниците си 
— така бе с Румъния. 
 • За това — какво е и има ли държавен тероризъм. САЩ смятат, че 
държавен тероризъм има когато една държава подпомага — с въоръжение, 
ресурси, информация, кадри и логистика терористичните групировки, а не 
когато използва насилие срещу други държави и народи като ефективна 
самозащита, дори и на тяхна територия — ето защо Иран, според САЩ 
използва държавен тероризъм като инструмент на политиката, а Израел — не. 
Докато Европа е по-склонна да приеме, че ако една държава, действа със сила 



срещу други държави и народи в разрез с международното право, то тези 
действия могат да се охарактеризират като агресия и да се приравнят на 
държавен тероризъм. 
 • За връзката между демокрацията и тероризма — дали единствени 
авторитарните, тоталитарните, репресивните и други недемократични режими 
раждат тероризъм, както и дали демокрацията е противоотрова срещу 
тероризъм. Отговорът на САЩ е Да — да, демокрацията е несъвместима с 
тероризма. Европа обаче знае и изпитва на собствената си кожа, че освен 
демокрацията, народите имат и други цели и ценности, които могат да се 
конкурират с демокрацията — особено това важи за националните 
устремления, за правото на самоопределение и създаване на собствена 
държава. Затова Великобритания и Испания имат много сериозни проблеми 
със северноирландскияMCXXVIII и баскияMCXXIX тероризъм. 
 • За ролята на медиите — защо медиите все повече се превръщат в 
среда, без която ефектът от дейността и размахът на терористите щяха да 
бъдат далеч по-малки; защо те се оказват de facto мощно оръжие в арсенала на 
тероризма и някои експерти говорят за медии за масово унищожение. САЩ са 
много по-склонни да абсолютизират правото на медиите да информират всички 
и за всичко, да произвеждат новини и сензации, да бъдат печеливш бизнес, да 
се еманципират от дългосрочните интереси на обществото. В същото време 
Европа е далеч по-склонна да поставя медиите в съответния социален 
контекст, да ги държи отговорни за стимулирането или на практика дори 
обслужването — в тяхна користна полза — на процеси, които биха могли да 
влияят пряко и негативно на държавата, обществото и гражданите. С други 
думи, не се толерира до безкрай правото на медиите да информират 
независимо от сумарния публичен ефект от съобщаваната информация. 
Медиите не само информират обективно, те участват в конструирането на 
социалната действителност като активни системни агенти, затова носят 
отговорност за своите действия, когато тези техни действия нанасят вреда на 
обществените интереси. 
 Обобщавайки, може да се каже, че на първо място заради лидерството 
на САЩ сред западните демократични държави, акцентът в борбата срещу 
тероризма беше изместен в твърде радикална, крайно дясна и основно силова, 
до репресивна посока. А Западът трябваше да изведе на преден план 
схващането (зад което биха се наредили и под което биха се подписали 
огромното мнозинство от другите страни), че е необходимо преди всичко да се 
атакуват същностните причини за кризата, за насилието и разгневеността в 
глобален и регионален план, а не да се води сама по себе си, откъсната от 
реалните заплахи, война срещу тероризма. Проблемите, пред които е 
изправена нашата планета са общи и те изискват общи решения, базирани на 
общи подходи, които обединяват народите от различните култури, религии и 
региони, а не ги разделят и конфронтират едни срещу други. Ние трябва да 

 
MCXXVIII Северна Ирландия (англ. Northern Ireland, ирл. Tuaisceart Éireann) е една от четирите съставни части на 
Обединеното кралство Великобритания (заедно с Англия, Шотландия и Уелс). Северна Ирландия е разположена в 
североизточната част на остров Ирландия и е единствената част от Обединеното кралство със сухоземна граница с 
друга страна (Република Ирландия). Северна Ирландия е огнище на множество етно-политически конфликти между 
католици и протестанти, наричани още „националисти“ и „юнионисти“. Католиците желаят Северна Ирландия да се 
събере с Република Ирландия, а протестантите да остане част от Обединеното кралство. 
MCXXIX Баските (на баски Euskaldunak) са етническа група, населяваща главно централните части на Северна Испания и 
най-югозападните области на Франция. Броят на баските в този регион е около 2.6 милиона души, като около 2 
милиона от тях са в испанската Баска автономна област. Традиционният баски език днес се говори от около 1/4 от 
баските, като и сред тях е обичайна двуезичността (с испански или френски). Част от баските се борят за независимост 
и има баски групировки, които преследват тази цел чрез актове на насилие. 



строим мостове, които ни свързват и сближават, а не барикади, които ни 
разделят и конфронтират. 100 монолога не са равни на 1 диалог. 
 ЧЕТВЪРТАТА ТЕМА е посветена на поуките и изводите от терористичния 
акт в Сарафово, когато на 18 юли 2012 г., в 17.23 ч. на летище „Бургас“, 
намиращо се в този квартал на града, бе извършен бомбен атентат срещу 
автобус с израелски туристи, при който загинаха 7 души (1 от тях е български 
гражданин — шофьорът на автобуса Мустафа Кьосов) и 35 бяха тежко и леко 
ранени. 
 Терористичният акт бе насочен срещу Израел, но се случи на българска 
територия. Което още веднъж предупреждава, че всяка държава с ограничени 
ресурси за влияние и сигурност, трябва да води онази външна политика, която 
може да си позволи, противодействието срещу която може да контролира и 
последиците от която може да понесе. Иначе външната политика може да се 
превърне в стратегически риск за националната сигурност. Сравнително 
малките държави не бива да се опитват дори да играят в световната политика 
ролята на тревата, върху която се струпват слоновете. Защото дали слоновете 
водят любовна игра или се бият, все едно накрая тревата бива изпотъпкана 
както е много добре известно на африканските племена. 
 Случилото се в Сарафово е пробив в системата за национална 
сигурност на България. След всички сериозни възражения по отношение на 
реагирането при кризи и бедствия; след много тежките проблеми в борбата с 
„обикновената” престъпност, след острите критики на ЕС за борбата с 
организираната престъпност, ние бяхме свидетели на очевиден провал в 
борбата с тероризма. 
 Противодействието на организираната престъпност и тероризма е от 
особена важност за националната сигурност. Нашите полицейски и 
разузнавателни служби са в криза. Те страдат от слаб мениджмънт, 
неефективни закони, неадекватно ресурсно обезпечаване и 25-годишен 
кадрови погром. В управлението на тези служби трябва да се прилагат високи 
технологии на мениджмънт, да се заменя командването с координация, 
централизацията с децентрализация, реактивното действие с проактивно. 
Жизнено важна е менталната и манталитетна революция у стратегическите 
мениджъри на държавата. Те не трябва да гледат на властта като на голям чук 
и да виждат всички проблеми като гвоздеи, а е необходимо да овладяват един 
нов език — управление на риска, ранно сигнализиране, превенция, 
диагностика на уязвимостите, защита на критичната инфраструктураMCXXX. 
Неефективно управляваната система за национална сигурност също може да 
се превърне в стратегически риск за националната сигурност. Специалните 
служби не са някакви безгласни, подръчни и на ръчно управление обслужаващи 
и слугуващи служби. Те дават софтуера на управлението и така правят властта 
по-зряща, по-зорка и по-прозорлива. 
 Науката е доказала, че ако управлението на сложна социална 
самоорганизираща се система (включително обществото), има уязвимост с 
„дълбочина” (мащаб) на уязвимостта 5%, то вероятността да бъде пробита 
тази уязвимост не е линейна, т.е. 5%, а е нелинейна, т.е 25-50%. С други 

 
MCXXX Критична инфраструктура — система от съоръжения, услуги и информационни системи, чието спиране, 
неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и 
безопасността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на 
държавното управление; система от елементи, намиращи се на територията на дадена държава, които са от основно 
значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здраве, безопасност, сигурност, икономическо или 
социално благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в 
дадената държава в резултат на невъзможността да се запазят тези функции. 



думи, допуснем ли условия за пробив на системата си за сигурност, то тя ще 
бъде пробита с голяма вероятност. 
 Науката е доказала — ако управлението на сложна социална, 
самоорганизираща се система (включително обществото), има уязвимост с 
„дълбочина” (мащаб) на уязвимостта 5%, то вероятността да бъде пробита тази 
уязвимост не е линейна, т.е. 5%, а е нелинейна, т.е 25-50%. С други думи, 
допуснем ли условия за пробив на системата си за сигурност, то тя ще бъде 
пробита с голяма вероятност. 
 В заключение, ние сме както жертви на тероризма, така и негови 
причинители — защото не можем да овладеем хиперпазарния, 
свърхлиберален, ултрачастнособственически, мегапотребителски, 
суперконкурентен икономически модел, който плоди социални, морални, 
психически и интелектуални маргинали. Ето защо е вероятно Западът сам да 
произвежда тези, които после взривяват неговите (т.е. и нашите) автобуси. Не 
правя апокалиптични предсказания, а искам да кажа, че вината за тероризма 
не е само у тях, тя е и у нас. Западът губи от това, че смята своите ценности 
за единствените възможни, само защото той притежава най-силните армии, 
най-мощните армади и най-модерните ескадрили. 
 Нека сега отново и отново се върнем към едно от сериозните, от най-
сериозните предизвикателства пред глобалната, континенталната, 
регионалната и националната сигурност — припокриването и 
взаимодействието на организираната престъпност и тероризма и възникването 
на тяхна преплитаща се, оплитаща Земята мрежова структура — OCTopus-N, 
която може да заяви амбиции и да предяви претенции на влиятелен 
геостратегически фактор.  
 Теорията и практиката на мрежовите структури намира нарастващо 
приложение в изучаването на тероризма и търсенето на съвременни подходи и 
методи за противодействието му. Различните терористични групировки като 
правило изграждат мрежови или мрежовоподобни структури, защото така по 
най-добър и особено ефективен начин осъществяват своите стратегически 
въздействия, оперативни взаимодействия и тактически действия, а заедно с 
това създават оптимални условия за функционирането си — повече 
конспиративност и минимизиране на последиците от залавянето на отделни 
терористи; по-лесно рекрутиранеMCXXXI на хора и по-бързо разпространяване на 
идеите, скрепящи организацията; по-добър контрол над членовете и дейността 
им; повече сигурност, включително и по-успешно противодействие на 
проникването на специалните и полицейските служби в техните структури. 
 Христо СмоленовMCXXXII пише: „Тези нови конспиративни структури 
съчетават фанатична зависимост в избора на целите с тактическа 
независимост на поведението. Те се разгръщат в мрежи със самонарастваща 
стойност на доставяния чрез тях продукт, т.е. на терора”.918 Авторът се опитва 
да разграничи вертикалните (йерархични) от хоризонталните (мрежови) 
елементи в структурите на тероризма, като говори за „два взаимно допълващи 
се, но противоположни типа самоорганизация. От една страна, високойерархични 
нива при широкомащабното финансиране, стратегическото целеполагане и 
съответния контрол. А от друга — хоризонтални структури, организирани като 
мрежи от оперативни клетки с интензивно взаимодействащи участници, слабо 

 
MCXXXI Рекрутирам (англ.  recruit — набирам, подсилвам) — викам на военна служба, набирам, групирам, попълвам 
състава на нещо, свиквам. 
MCXXXII Христо Смоленов (1954) — български експерт по въпросите на националната сигурност. 



свързани с други такива клетки”.919 Като се базира на разработките на Катлийн 
КарлиMCXXXIII, Христо Смоленов посочва: „Не е достатъчно изяснен механизмът, 
по който хоризонталните оперативни структури на тероризма съблюдават 
вертикална субординация” и дава организационните особености на клетките в 
т.нар. ислямистки мрежи: 1. Вътре в клетката комуникацията е от типа „всеки със 
всеки", докато между клетките тя се осъществява главно от лидерите. Старшите 
членове участват едновременно в няколко клетки и взаимодействат с други 
старши членове в мрежата. 2. Широко се използват информационни технологии, 
налице е разпределеност на знанието между членовете, като лидерите 
разполагат със значително повече знания. […] Тези особености подсказват, че 
оперативната организация на съвременния тероризъм не е нито анархия, нито 
йерархия, а синтез на елементи и от двете: „хетерархия”... Докато в Интернет 
става дума за капитализиране на знанието, в мрежите на глобалния тероризъм 
протича капитализация на насилието. Възникват „емергентни“ (новопоявяващи се) 
свойства и отношения на цялото, което не се свежда до сума на частите си. То 
представлява нововъзникваща система с нова същност и поведение, което не би 
могло да се предскаже само въз основа на информация за съставните ѝ части”920. 
 Неслучайно говорих за ролята на доверието в мрежите, защото това  
помага да се разбере не само Как функционират мрежовите структури — 
включително когато става дума за тероризма, а и Защо те функционират така. 
И въобще защо тези толкова модерни структури се развиват и разширяват в 
понякога замръзналите в домодерната фаза общества от Ислямския свят.  
 Ърнест Гелнер търси отговора (макар и да изглежда странно) в 
своеобразната форма на (патерналистичноMCXXXIV, непотично) доверие —
клиентелизмътMCXXXV: „Мюсюлманските политически системи са проникнати от 
клиентелизъм. Управлението се осъществява чрез мрежи на властта. 
Официалните институционни договорености са с много по-малко значение, 
отколкото неофициалните връзки на взаимно доверие на базата на лични 
услуги в миналото и на размяната на закрила отгоре срещу поддръжка 
отдолу”921. 
 Мануел Кастелс смята, че религиозният фундаментализъм (както и 
например културният национализъм) е до голяма степен защитна реакция: 
„Когато светът стане прекалено голям, за да бъде контролиран, социалните 
актьори се целят в свиването му обратно до техния размер и досег. Когато 

 
MCXXXIII Катлийн Карли (Kathleen M. Carley, 1956) — американски учен в областта на социалните науки и мрежовите 
структури (вж. също така по-долу). 
MCXXXIV Патернализъм (лат. pater — баща) — политика наподобяваща йерархичната структура в рода и семейството 
произтичаща от бащата. Това е политика на покровителстване в една или друга област, при което се създават 
отношения на неравностойно партньорство и/или опека. Патерналистичното отношение означава „покровителствено 
отношение“ и дори „прекомерно покровителствено отношение“.  Това е също така и предположението, че по-силният 
има задължения към по-слабите в обществото. Негативните възприемания на патернализма произтичат от 
положението, че едновременно с опеката се предполага, че съществуващите властови отношения остават неизменни 
(и неизменими) и на по-слабите в социален аспект не се дава възможност за развитие и подобряване на тяхното 
положение. 
MCXXXV Клиентелизъм — неофициални властови отношения, базирани на размяната на услуги между индивиди или 
групи, които не са в равностойни обществени позиции. Този термин води произхода си от Древен Рим, където с него се 
обозначава ситуацията, при която плебей е бил под покровителството на патриций, който срещу определени услуги от 
страна на плебея клиент се е задължавал да пази живота и интересите му и така става негов патрон. Подобна е най-
простата форма на клиентелизъм, която е разпространена в малки общности и по-примитивни общества. При нея 
личността с по-висок статус (патрон) използва властта и средствата си, за да защитава и облагодетелства някого с по-
нисък обществен статус (клиент). Клиентът от своя страна отвръща на това, предлагайки своята подкрепа и услуги на 
патрона.  
Плебеи или Плебс (лат. plebs — множество, народ) са хората, които в Древен Рим не принадлежат към аристокрацията, 
т.е. към патрициите. Това са предимно селяни и занаятчии. Не са обаче и роби, които по това време били две трети от 
римското население.  
Патриций (лат. patricii от pater — баща и мн. ч. patres — бащи, предци т. е. означава потомци на бащите) — 
представител на аристократичното съсловие в Древен Рим. 



мрежите разтворят времето и пространството, хората се закотвят в местата и 
призовават историческата си памет. Когато патриархалното поддържане на 
личността се разпадне, те утвърждават трансцендентната ценност на 
семейството и общността като Божия воля”922. Под „идентичност” той разбира 
“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. Идентичностите са източници на значение 
за самите актьори и сами по себе си са конструирани чрез процес на индивиду-
ализация. В мрежовото общество, за повечето социални актьори значението е 
организирано около основна идентичност (т.е. идентичност, служеща като 
рамка на останалите), която се самоподдържа във времето и 
пространството”923. 
 Разбира се, не само (но най-вече) в ислямския свят, терористичните 
мрежи се разрастват бързо. В тези мрежи влизат всякакви недоволни от 
развитието, от статуквото, от провалите си, от неуспешния отговор на 
предизвикателствата, от невъзможността да се модернизират, от нежеланието 
да си променят мисленето. Може би това е някаква психологическа катастрофа 
на различни типове общности, най-силно изразени в мюсюлманските държави 
— невярващи или неприемащи ставащото. Може би това да е някакво 
планетарно несъгласие, отекващо най-силно в света на Исляма.  
 Както поетът беше казал: „Спрете света, искам да сляза!”, така може би 
милиони хора искат да извикат: „Спрете света, искам да се кача!”, но като 
осъзнават стремителното си изоставане, започват да изработват нова 
идентичност — на неприспособимите, на изключените от света. А става ли 
дума за идентичност, то тогава това опира до култура, памет и история, до 
религия и етнос, до ценности, предубеждения и стереотипи. 
 Както Васил Проданов изтъкна в свое изказване пред конференция, ако 
човек се чувства дезориентиран, заплашен, жертва или лишен от идентичност, 
ако е със загубен социален статус и с висока степен на несигурност и 
предсказуемост, с липса на обяснение на ставащото, с много затруднена 
ориентация в протичащите процеси, той лесно си изгражда Образа на врага, 
живее в свят, населен с врагове. В такива условия хората се поддават на 
мобилизация, на различни стратегии за конструиране на врага, лесно се 
радикализират. 
 Може би затова, разсъждавайки върху ислямския фундаментализъм, 
неговите корени и силовата му ескалация, Мануел Кастелс пише: „Чрез 
разнообразни политически процеси в зависимост от динамиката на отделната 
нация държава и мястото на икономиката ѝ в глобалното пространство един 
ислямски фундаментален проект се е появил във всички мюсюлмански 
общества и сред мюсюлманските малцинства в не-мюсюлманските общества. 
Конструира се нова идентичност не чрез връщане към традицията, а с 
разработване на традиционни материали във формирането на нов, божествен 
колективен свят, където лишените маси и отчуждените интелектуалци могат да 
реконструират смисъла в някаква глобална алтернатива на изключващия 
глобален ред. Чрез отричане на изключването дори в най-крайната форма на 
саможертвата новата ислямска идентичност се появява в историческия процес 
на изграждане на уммаMCXXXVI — колективния рай за истинските вярващи”924. 

 
MCXXXVI Умма (араб. община, нация) — религиозна община; общността на мюсюлманите. В Корана този термин означава 
общности от хора, съставляващи в своята съвкупност света на хората, обединени от общата религия (исляма). 



 Конструирането на врага е със самовъзбуждащ се ефект и с 
разрушителна мощ. Затова трябва да се действа не йерархично, а мрежово. 
Трябва да се декомпозира представата за Опасността, да се деконструира 
Образът на врага, да се дезинтегрират носителите на сляпата масова стихия, 
на ирационалното, на омразата. В борбата ни с терористичните мрежови 
структури, ядра, ядки, клетки, гроздове, трябва да правим максималното за 
разубеждаването и демотивирането на хората да влизат в терористични групи 
(необходими са много по-сериозни изследвания на мотивацията и плътността в 
социалните мрежи, за ролята на групата, на груповата идентичност и кохезия). 
Нужни са много по-сериозни изследвания на мотивацията и плътността в 
социалните мрежи, за ролята на групата, на груповата кохезия и идентичност. 
Трябва да се ерозира груповата солидарност, да се имплантира 
деколективизация; да се сеят раздори в групите, да се разрушава чувството за 
общност и се внася в тях атмосфера на намаляващо и разпадащо се доверие; 
да се разрушава чувството за групова идентичност и съпричастност; да се 
дискредитират и да се делегитимизират техните изявени лидери (но като се 
прави разлика между лидери и редови последователи); да се улеснява 
напускането на групите от редовите членове; да се засилва съпротивата на 
хората срещу терора и насилието и се намалява психологическата и 
стресовата уязвимост на обществата; да свикват и те, и държавните 
институции, че ще живеят с рисковете от тероризма; да се научат редовите 
граждани да действат при кризи, да не допускат паника и страх, да проявява 
съпричастност, консолидация. Колкото е важно членовете на терористични 
групи да бъдат притискани със сила, не по-малко важно е да бъдат 
дезориентирани. Или ако отново да припомним мисълта на Джон Аркуила и 
Дейвид Ронфелд, че: „Психологическото разцепление може да стане също 
толкова важна цел, колкото и физическото разрушаване”925. Нараства 
значението на информацията за терористите и техните ядки и групи, т.е. 
„знанието”, на „познанието”, на „познаването”, на т.нар. мека сила  (soft power). 
А това може да стане единствено с ключова роля на разузнаването, което се 
превръща в същностен инструмент. 
 Тероризмът е болест на психиката на общности, развиващи зависимост 
от насилието. Същевременно тероризмът цели да сломи психически здравите 
общества, да ги разедини и зарази със страх и пречупи духа им. На Мао Дзедун 
приписват заръката: „Нападайте като комари великана, хапете и пийте кръвта 
му, докато не падне”. За жалост Западът, главно САЩ в борбата с тероризма, 
но също така и Европа много често правят точно обратното — спомагат за 
масовата мобилизация сред Ислямския свят, за неговата консолидация около 
зловещите инженери на Образа на врага. 
 Това не са абстрактни разсъждения. Някои механизми на конструиране 
на образа на врага и на масова мобилизация сработват понякога и у нас, 
въпреки че радикализирането на хората е закономерен резултат от социалния 
дарвинизъм, от липсата на ценности, цели и лидерство. Омразата се настанява 
в нашето общество и тя е насочена към всеки, когото една или друга 
обществена прослойка смята за виновник за нейната несполучила или 
неполучаваща се жизнена стратегия. 
 Както вече бе казано, един от най-развитите социални подходи при 
изучаването на мрежовите структури е Анализът на социалните мрежи или 
АСМ (Social Network Analysis, SNA). Логично е да се предположи, че са правени 
редица и понякога успешни опити за приложението му и спрямо терористичните 



мрежи. Вече посочих ключовите и многократно цитирани изследвания на Джон 
Аркуила и Дейвид Ронфелд926,927 (някои от тях публикувани преди 11 септември 
2001 г.), в т.ч. и разработки, описващи концептуално и в детайли нарастващата 
мрежовост на модерните терористични престъпни организации. 
 При всички случаи обаче, редица автори смятат, че Анализът на 
социалните мрежи не е универсалното и изчерпващо средство за изучаване на 
терористичните организации. И причината за подобни критики и скептицизъм не 
е свързана само с характеристиките на някои терористичните организации 
(например това, че тези организации не са винаги чисти мрежи, понеже имат 
централна главна квартира и тренировъчни лагери928), а и защото Анализът на 
социалните мрежи има проблеми с улавянето на идентичността и динамиката 
на мрежовите структури. Той е в не малка степен статичен, ориентиран към 
структурата като математически граф, а не като жизнена, мутираща и 
изпълнена както с вътрешна, така и с външна динамика общност, която живее 
свой самостоятелен живот, разбира се, подчиняващ се на структурните 
особености на своята (само)организация и синхронизация. 
 Поради тези, а и редица други причини (да не забравяме поне в известна 
степен нарцистичната природа на учените и теоретиците, които постоянно 
искат да дадат свой уникален принос и да разработят нещо напълно 
оригинално, забравяйки, че наистина твърде често новото е добре забравено 
старо или продължение на старото с нови средства), започва да се развива 
Анализът на динамиката на мрежите или по-скоро Динамичният анализ на 
мрежите, ДАМ (Dynamic network analysis, DNA). 
 Динамичният анализ на мрежите се стреми да преодолее някои 
схематични подходи на Анализа на социалните мрежи, да ги обвърже с други 
теоретични модели и конструкции в областта на мрежовите структури, със 
съвременни социални изследвания и с много повече и по-сложни 
математически инструменти (статистически и стохастични анализи, теория на 
вероятностите, теория на хаоса и теория на катастрофите) и по този начин да 
изведе науката и знанието за мрежите на ново качествено ниво, така че те, 
науката и знанието за мрежите не само да тичат след живота, с надеждата 
някой ден да го догонят, а да се стремят да го изпреварват, да могат много по-
ефективно да прогнозират, така, както изисква от тях рисковото общество на 
серийно произвежданите несигурности929.  
 Учените в областта на Динамичния анализ на мрежите смятат, че те в 
много по-голяма и далеч по-адекватна степен отчитат социалната същност, 
социалната природа на системата и влиянието им върху структурата и 
поведението на мрежата, вкарват в по-голяма и далеч по-адекватна степен 
фактора време (темпоралното измерение), т.е. да се отчита не само 
изменението на структурата във времето, не само дори динамиката на мрежата 
във времето, а и последствията от измененията на самото време. Това 
означава да се отчитат измененията на средата, на процесите, на 
взаимодействията, на тенденциите, защото много от тях са не само независими 
от, но дори и изобщо не свързани със самата мрежова структура и 
спецификите и взаимоотношенията в нея.  
 В определена степен Динамичният анализ на мрежите напуска 
теорията на традиционните мрежови структури, защото въвежда редица 
усложнени изисквания — мрежа от мрежи, възли от възли, клъстери от 
клъстери, т.е. метамрежи, метавъзли, метаклъстери. Това несъмнено дава 
известни резултати, повишава точността на изследванията в някои случаи, но 



сложният математически апарат, отчитането на множество допълнителни 
детайли, загубата на простота и нагледност в представянето на 
взаимодействията, резултатите и изводите не компенсират в достатъчна степен 
ефективността от тези изследвания.  
 За разлика от Анализа на социалните мрежи, където разглежданите 
мрежи са със сравнително по-проста структура — еднообразни възли, малко 
нива, еднотипни комуникации, при  Динамичния анализ на мрежите, както 
казах, и възлите, и връзките са много по-разнообразни и сложни. Тези мрежи са 
многотипови (multi-mode), многовъзлови (multi-node) и с много различни класове 
връзки (multi-link), както и с много различни нива (multi-level), на които се 
проявява неопределеността (несигурността). Отношенията и връзките тук са 
вероятностни и затова трудно може да се оперира без статистически методи. 
Ето защо  Динамичният анализ на мрежите хвърля мостове към 
мултиагентните системи и свързаното с тях моделиране (multi-agent systems 
and modelingMCXXXVII)930. 
 Базата данни за възлите при Динамичния анализ на мрежите се 
усложнява изключително — всяка мрежата се разглежда като и следователно 
се превръща във взаимосвързана (релационална) система от множество 
видове и типове информация, защото като възли се разглеждат различни 
агенти, обекти и структури — хора, организации, ресурси, задачи; както и 
различни видове и типове връзки между тях, отразяващи спецификите 
съответно: 

— на самите възли;  
— на характера на комуникациите и взаимодействията помежду им 

(които могат да бъдат поливалентни, поливариантни, 
полиизборниMCXXXVIII, т.е. два възела в различни личностни, социални 
и професионални плоскости, групови, социумни и идентичностни 
разрези биха могли да взаимодействат по различен начин); и 

— на динамиката на тези комуникации и взаимодействия във 
времето931.  

 Освен това се отчитат различни измерения на същността и 
съдържанието на мрежата: 

— знание за действащите лица на организацията — заедно с цената, 
която възелът „плаща“ за отстояване себе си в групата и за 
свързването с останалите, тяхното отношение към тях, както и с 
отчитане на факта, че агентът се учи, развива, променя, отчита успехи 
и неуспехи, а не е замръзнал в човешкото си състояние веднъж и 
завинаги; 

— знание за строежа на организацията  — самата мрежа се разглежда 
като многопластова, т.е. като мрежа от различни мрежи, с различни 
специфики и отношения, силни и слаби страни, взаимодействия и 
комуникации; 

— знание за функционирането на организацията — за нейните целите 
и ресурси, за нейната религия и идеология, за нейните обвързаности 
със и нейното позициониране в обществото; 

 
MCXXXVII Мултиагентна система (Multi-agent system) — компютризирана система, действаща в сложна и динамична среда 
и образувана от множество взаимодействащи самостоятелни интелигентни (способни да вземат ефективни решения и 
да правят целеви избори) агенти. Многоагентните системи могат да бъдат използвани за решаване на проблеми, които 
е трудно да бъдат решени с помощта на един агенти или една монолитна система. Примери за такива системи са 
онлайн търговията, реагирането при извънредни ситуации, моделирането на социални структури.  
MCXXXVIII Поли- — представка, означаваща много. 



— знание за средата на функциониране на организацията — от една 
страна това е обществото (социална стратификацияMCXXXIX, култура, 
традиции, проблеми, предубеждения, стереотипи, комплекси и 
страхове), а от друга страна — това е отношението към 
организацията, възприемането на нейния образ, евентуалната 
благоприятстваща дейността ѝ атмосфера или възможното 
съществуване на силно негативни оценки за нея и дори 
демонизирането ѝ. 

 След отчитане, анализиране и приоритизиране на цялата налична 
информация в мрежата (тя всъщност, както казахме, е мрежа от мрежи), която 
представлява организацията, се диференцират и изучават следните 
съставляващи, отразяващи и символизиращи я отделни мрежи: 

— социална мрежа (social network) — функционирането в социалната 
среда; 

— мрежа на участниците (membership network) — на членската маса, 
така да се каже; 

— мрежа на знанието (knowledge network) — за участниците във, 
средата на и отношението към организацията; 

— информационна мрежа (information network) — тук влизат както 
информационните масиви, така и процесите и процедурите за 
обработка и анализ на информацията); 

— мрежа на ангажираността в операции и задачи (attendance network)  
— обхваща всичко свързано с разпределението на задачите, 
обезпечаването на тяхното реализиране и с разпределянето на 
отговорностите между участниците в тях; 

— мрежа на потребностите (needs network)  — определяне на всичко 
необходимо за функционирането на организацията — хора, ресурси, 
въоръжения, медии, лечение, укрития, помагачи, ятациMCXL и т.н., и 
т.н. 

— междуорганизационна мрежа (interorganizational network) — 
отношения, свързаностти, зависимости и съвместни действия с други 
организации и т.н.  

 И всички тези данни се отразяват в сложна матрица от матрици, 
метаматрица — meta-matrix932,933. 

 

 Хора  Знание/Ресурси Събития/Задачи Организации 

Хора Социална 
мрежа 

Мрежа на 
знанието 

Мрежа на 
ангажираността 

Мрежа на участниците 

Знание/Ресурси  Информационна 
мрежа 

Мрежа на 
потребностите 

Организационна 
способност 

Събития/Задачи   Времеви 
порядък/подредба 
(temporal ordering) 

Институционална 
подкрепа или атака 

Организации    Междуорганизационна 
мрежа 
(Interorganizational 

 
MCXXXIX Стратифика́ция (лат. stratum и гр. γράφειν — буквално „разслояване“) — термин от социологията, в чието 
съдържание се влага най-общо идеята за разделянето на хората в групи по социално-икономически признаци; система, 
в която хората са част от йерархично подредени групи; вертикално структуриране и подреждане на различните слоеве 
в обществото, образувани поради различни обществени неравенства. 
MCXL Ятак (тур. yatak — легло, леговище, подслон) — помагач, снабдител или укривател на участници в нелегални 
въоръжени действия. 



network) 

 

 Таблица 7.3. Мета-матрица на Динамичния анализ на мрежите934. 

 

 
 

Илюстрация 7.6. Мрежова структура през призмата на Динамичния анализ на 
мрежитеMCXLI,935. 

 
 Поне засега мащабните усилия и изключителната сложност в 
проучванията, използвани от Динамичния  анализ на мрежите не оправдават 
очакванията и донасят твърде малки, повече от скромни за тези очаквания, 
„пробивни“ резултати. Това е винаги цената на усложняването — то се базира 
на модел, по-близък до действителността, но замъглява картината и постига 
твърде малко при по-доброто разбиране за процесите. Добавяш сложност, за 
да получиш по-точно описание на процеса, но губиш ефективност и получаваш 
по-замъглена картина на резултатите. Точността на изследването винаги 
изисква усложняване на модела, а яснотата на резултатите винаги изисква 
опростяване на модела. Затова трябва да се търсят компромиси и те, както 
казах, обикновено се намират в minimax-а или maximin-а, т.е. в пресичането на 
усложняването на модела и яснотата на резултатите, в намирането на онова 
максимално усложняване, при което яснотата на резултатите не пада под 
необходимия минимум или намирането на онази максимална яснота на 
резултатите, при която усложняването на модела на пада под необходимия 
минимум. 
 Няма съмнение, обаче, че Динамичният анализ на мрежите  е 
бъдещето на мрежовите анализи — новите технологични средства (мощни 
компютри) са покана за въвличането на много по-сложна математика и дори 
ефектът от това да бъде малък, ние не бива да забравяме, че в днешното 
време „на ръба на хаоса“ дори малките въздействия (малките резултати) могат 
в един момент да донесат до големи последици (до пробив в изучаването на 
сложните, динамични, самоорганизиращи се мрежови системи). 
 Картината донякъде е подобна на прехода от Нютонова към Айнщайнова 
механика. За да бъдат разбирани далеч по-сложните процеси в природата е 
бил необходим далеч по-сложен научен апарат, много по-дълбоки научни 
познания. Това прави пробив в знанието и довежда до удивителни резултати в 
разбирането на нашия свят. В същото време в близо 95% от случаите добрата 
стара Нютонова механика върши перфектна работа и за 95% учените и 
изследователите в областите, където се прилага, тя носи 100% успех в 
разрешаването на изучаваните от тях проблеми. И от тяхна гледна точка 

 
MCXLI Highest Centrality  — (англ.) висш център (централизация); Highest Cognitive Load — (англ.) висш познавателен 
ресурс; We — (англ.) ние; Random — (англ.) случаен. 



въвеждането на сложния инструментариум на Айнщайновата механика и  
разглеждането чрез нея на новите свързаности и зависимости на времето и 
пространството не се оправдават като резултати в полетата на анализ, в които 
те работят, тъй като инструментариумът е прекалено сложен, а дава резултат и  
оправдава така прилагането си в прекалено малко случаи.  
 Същото или приблизително същото се отнася и до прехода от Анализа 
на социалните мрежи към Динамичния анализ на мрежите — прекалено 
сложен инструментариум, даващ резултат и така оправдаващ прилагането си, в 
прекалено малко случаи.  
 Но за да поясня мисълта си и доколкото тя е свързана с преориентацията 
на Динамичния анализ на мрежите към метамрежите, ще поясня още веднъж 
и малко по-подробно понятието „метамрежа“. 
 Метамрежа, да напомня, е мрежа, която е с много възли (multi-node, 
multi-mode), с много връзки (multi-link), с много нива (multi-level) и много 
взаимодействия (multi-interaction), т.е. това е мрежа, изградена от:  

— възли с много възли и/или възли от различни типове; 
— връзки с много връзки и/или различни типове връзки; 
— нива с много нива и/или много типове нива; 
— взаимодействия с много взаимодействия и/или много типове 

взаимодействия. 
 В метамрежите всичко е почти неимоверно и практически необозримо по-
сложно. При тях един възел може да е част от друг възел — например възел в 
мрежата може да бъде отделен човек (боец, оперативна фигура), но може да 
бъде цяла клетка от хора, дори и мрежа936. Сложността при метамрежите се 
изразява със:  

— силно усложнено социално поведение на агентите в метамрежата; 
— силно усложнени модели на еволюция на метамрежите; 
— силно усложнена времева динамика на метамрежата; 
— силно усложнени характеристики на връзките в метамрежата; 

 При това като правило няма пряко обвързване между социалното 
поведение на агентите в метамрежата и модела на нейната еволюция, а дори 
обикновено те се разглеждат като независими едно от друго. Също така 
времевата динамика на метамрежата няма определена закономерност — тя 
може да бъде циклична и ациклична, преминаваща през отделни сравнително 
устойчиви състояния или реализираща се като непрекъснат процес. А по 
отношение на характеристиките на връзките в метамрежата се въвежда 
вероятност в съществуването на връзките — т.е. една връзка между два 
възела не е конкретен, осъществен факт, а има вероятност на съществуване, 
която варира между 0 (няма връзка) и 1 (има връзка), т.е. връзката е 
статистическа вероятност. 
 Вижда се, че наред с огромните плюсове в теорията на Динамичния 
анализ на мрежите има немалките минуси в тяхната практика. Ето защо 
учените и изследователите, работещи в сферата на Анализа на социалните 
мрежи, напомнят учените, работещи в областта на Нютоновата механика, 
като също така твърдят, че щом в близо 95% от случаите добрият стар Анализ 
на социалните мрежи върши перфектна работа и за 95% от тях в областите, 
където той се прилага, им носи 100% успех в разрешаването на изучаваните от 
тях проблеми, то от тяхна гледна точка въвеждането на сложния 
инструментариум на Динамичния анализ на мрежите, разглеждането чрез него 
на новите свързаности и зависимости на метамрежите във времето и 



пространството не се оправдават като резултати в полетата на анализ, в които 
те работят, т.е. имаме вече посоченото — прекалено сложен инструментариум, 
даващ резултат и така оправдаващ прилагането си, в прекалено малко случаи.  
 Както казах, обаче, бъдещето е по-скоро на страната на Динамичния 
анализ на мрежите, така че ако сега се смята, че той е някакво усложнено и 
изглеждащо (поне отчасти) малко претенциозно, наукообразно приложение и 
приближение в по-заплетени ситуации и по-трудно решими задачи на Анализа 
на социалните мрежи, напълно вероятно е в скоро време нещата да се 
обърнат и Анализът на социалните мрежи да се окаже приложение и 
приближение в по-опростени ситуации и по-лесно решими задачи на 
Динамичния анализ на мрежите. 
 Струва си да се спомене, обаче, макар и доста бегло, че в изследванията 
на мрежовите структури част от учените вървят по трета писта, в някаква 
степен поне успоредна на Анализа на социалните мрежи (SNA) и Динамичния 
анализ на мрежите (DNA) — това е т.нар. Еволюционен анализ на мрежите 
или ЕАМ (Evolutionary network analysis, ENA). Както се разбира от самото 
название на тези изследвания, техен обект е основно еволюцията на мрежите, 
защото мрежата не е застинала структура или структура, следваща 
определена, веднъж и завинаги установена в главните си характеристики 
динамика, а структура и динамика, които се променят в самия процес на 
функциониране, като мрежата непрекъснато се самоанализира, самообучава и 
самооптимизира937.  
 С еволюцията на мрежата трябва да се променя съответно и нашето 
знание за мрежата, затова първото, което трябва да се направи, е да се 
разработят методи за анализ и оценка на еволюционните процеси в мрежовите 
структури, а след това тези методи да се приложат за конкретния тип мрежа. В 
някои мрежи, например, се наблюдава толкова бързо нарастване на възлите, 
че акцентът в мрежовата динамика се променя. Той вече не е толкова върху 
„мрежова“, а върху „динамика“, и може да се говори за мрежови потоци или 
мрежови грáфи (network streams, graph streams). Подобен тип анализи трябва 
да се осъществяват, като изследователят е в определен смисъл „закачен“ за 
мрежата, той е в режим on-line и трябва постоянно да отчита контекста, който в 
същото време непрекъснато се променя. По принцип Еволюционният анализ 
на мрежите се разделя на две отделни категории, които обаче се 
припокриват от методологична гледна точка: 

✓ Методи за поддържане (Maintenance Methods) 
 В тези случаи е желателно да се поддържат в течение на продължителен 
период резултатите от процеса на анализ и извличане на знания от данните 
(data mining)MCXLII. Тези методи са насочени към поддържане на адекватна и 
актуална база от данни за процесите и промените в тях. Например, резултатите 
от методите за класификация и клъстеризация ще претърпяват развитие 
според изменението на структурата на графиката в течение на времето и 
затова трябва непрекъснато да се обновяват. Своевременното „освежаване“ на 
данните няма да позволи на резултатите от тези методи да остареят и загубят 
давност, като това ще създаде предпоставки да се поддържа и гарантира 
адекватността на крайните резултати. Съответно, желателно е да се обезпечат 

 
MCXLII Извличане на знания от данни (data mining) — процес на откриване на смислени корелации (зависимости, 
свързаности), повтарящи се образци (patterns), тенденции и аномалии в големи масиви от данни, съхранявани в 
масиви, чрез използване на техники и алгоритми от областта на машинната обработка на информацията, 
разпознаването на образи, статистиката и т.н. 



методи, които са в състояние да поддържат тези резултати непрекъснато и с 
постепенно нарастване в течение на продължителен период. 

✓ Аналитичен еволюционен анализ (Analytical Evolution Analysis) 
 В тези случаи е желателно непрекъснато и следвайки протичането им да 
се анализират количествено и да се осмислят качествено промените в 
мрежовата структура. Методите от този аналитичен еволюционен анализ са 
насочени директно към процеса. Целта тук е да се моделира своевременно 
процесът на промяна, а не както в предните методи — да се актуализира 
базата данни и чрез неин анализ да се извлича знание за този процес. Може да 
се каже, че по този начин по-бързо се откриват изключителни и неочаквани 
събития (outliers), които са свързани с внезапни качествени промени — резки 
точки на промяна (abrupt change points)938. 
 В зависимост от темповете на еволюция на мрежите и най-вече — 
темповете на добавяне на нови възли и изграждането на нови връзки, 
еволюционните методи за анализ разглеждат два типа мрежи: 

• Бавно еволюиращи мрежи (Slowly Evolving Networks) 
 В тези случаи  мрежата еволюира бавно с течение на времето, затова 
могат да се използват ефективно снимки, показващи нейното състояние в 
моменти от време t1, t2 и т.н., което позволява анализаторът да е off-line и 
образно казано, през определени периоди от време „да взема проби“ от 
мрежата, с които да изучава нейната еволюция. 

• Поточни мрежи (Streaming Networks) 
 Повечето мрежи са такива: процесите в тях текат бързо, връзките са 
неустойчиви, променливи, нетрайни и тук анализаторът трябва постоянно да 
следи процесите и да е on-line през цялото време, т.е. да действа в реално 
време.939 
 Като определен компромис и отличен синтез между Анализа на 
социалните мрежи (SNA), Динамичния анализ на мрежите (DNA) и 
Еволюционния мрежов анализ (ENA) могат да бъдат разглеждани 
изследванията на терористичните мрежи на Марк СажеманMCXLIII,940, който е 
видял тероризма и от двете му страни — първо на практика оказвал му 
подкрепа, а после написал много проникновени материали и книги, изучаващи 
неговата същност и проявление. Марк Сажеман прилага теорията на 
мрежовите структури към практиката на терористичните групировки, 
използвайки изцяло утвърдената „мрежова“ терминология — възли, връзки, 
хъбове, предпочтителното свързване (preferential attachment), „Светът е 
малък“. Той показва, че няколко много силно свързани хъбове (т.е. изявени 
лидери и организатори, един от които е бил Осама бин ЛаденMCXLIV) доминират 

 
MCXLIII Марк Сажеман (Marc Sageman, 1953) — роден в Полша, психиатър и социолог, бивш служител на ЦРУ, 
специалист по исляма и тероризма. В периода 1987—1989 г. е на мисия в Исламабад, столицата на Пакистан, където 
работи тясно с афганистанските муджахидини. Муджахидини е название, разпространено на Запад, на участниците във 
(мюсюлмански) въоръжени формирования. Навлиза в политическата лексика от времето на нахлуването на съветските 
войски в Афганистан в периода 1979—1989 г. Названието муджахидин е формата за множествено число на арабската 
дума муджахид, моджахед (араб. muǧāhid) — борец, полагащ усилие. Муджахид е всеки участник в джихад — не само 
воинът, но и всеки мюсюлманин, борещ се със своите и чуждите пороци. Такъв е и учителят, и свещенослужителят, и 
майката, възпитаваща своето дете. Загиналият муджахид се счита за шахид (мъченик) — мъченик, засвидетелствал 
своята вяра пред Аллах.  
MCXLIV Осама бин Ладен (1957—2011) — член на богат род в Саудитска Арабия, известен терорист, основател и бивш 
лидер на „Ал Кайда“. Влизал е в списъка на най-търсените терористи (Most Wanted Terrorists). В периода 2001—2011 г. 
е една от основните персонални цели на САЩ в глобалната борба срещу терора. За неговото залавяне или за 
информация водеща до това САЩ обявяват награда от 25 милиона долара, която е удвоена на 50 милиона през 2007 г. 
Късно вечерта на 1 май 2011 г. (2 май в Пакистан) президентът на САЩ Барак Обама обявява в официално обръщение, 
че Осама бин Ладен е убит в гр. Аботабад (Пакистан) от американски командоси и тялото му е в американски ръце. 
След краят на военната операция тялото е откарано в Афганистан за идентификация, а след това погребано, без да 
бъде предадено на близките му, на неназовано място в Арабско море според ислямските традиции.  



архитектурата на глобалния салафисткиMCXLV джихадMCXLVI, а около тях има 
формирани много големи клъстери (може да се каже, че всеки от тях е възел от 
възли). Хъбовете си имат полеви помощници (lieutenants) за връзка с 
оперативните полеви командири, които отговарят за отделните операции941. 
 

 
 
 Илюстрация 7.7. Мрежата на глобалния салафизъмMCXLVII,942. 
 

 Терористичните мрежи не са статични — те еволюират във времето, 
имат вътрешна динамика (сложни и бързо променящи се  отношения между 
членовете на групировката) и външна динамика (изключително противоречиви 
и трудно прогнозируеми, а понякога драматични отношения с обкръжаващия 
свят). Според Марк Сажеман салафистката мрежа се изплита чрез 
предпочтителното свързване, т.е. тя е безмащабна, а освен това с високата 
си клъстеризация е от типа „Малък свят“. Някои части от тази мрежа, обаче, 
например в Югоизточна Азия, имат далеч по-традиционна, т.е. много по-силно 
изразена йерархична структура, при която всеки от отделните клонове на 
мрежата си има свой ръководител, подпомаган от консултативен съвет, на 
когото докладват отделните единици (части). Една от тези части е 
оперативната, която се дели от своя страна на оперативни клетки от 4—5 
човека. Инициативата за отделните операции, както и плановете за нейното 
организиране и осъществяване идват от самия връх. В този смисъл някои части 

 
Барак Обама (Barack Hussein Obama II, 1961) — 44-и и настоящ президент на САЩ (от 2009 г.); първият цветнокож в 
американската история, избран на този пост. Награден е с Нобелова награда за мир през 2009 г., без да е ясно на света 
защо и за какво всъщност му бе дадена тази награда. Вероятно това е първият случай, когато човек получава Нобелова 
награда за евентуална бъдеща дейност. 
MCXLV Салафизъм (араб. предтечи, предшественици) — сунитско течение в исляма, обединяващо мюсюлманските 
религиозни дейци, които в различни периоди от историята на исляма са отправяли призиви за следване на начина на 
живот на праведните предци (араб.  ас-саляф ас-салихун) и срещу всички нововъведния в исляма, привнесени от други 
религии или философски системи.  Салафия означава разбиране на религията във вида, в който я е разбирал Пророка 
Мохамед и неговите сподвижници — изначалното разбиране на Исляма — чист ислям, и търсене на смисъла, 
изначално заложен от Аллах в Корана. Салафитите имат за идеал патриархален, ранен период на Исляма. 
MCXLVI Джихад (араб. ǧihād — усилие) — понятие в исляма, означаващо усърдие по пътя към Аллах. Обикновено  се 
асоциира с въоръжена борба, но е много по-широко понятие. Джихадът е борба със своите духовни или социални 
пороци (лъжа, измама, разврат в обществото), отстраняване на социалната несправедливост, постоянно усърдие в 
разпространяването на исляма, водене на война с агресорите, наказване на престъпниците и закононарушителите. 
Джихад — това е върхът на исляма; отдаването на всички сили и способности за разпространението и тържеството на 
исляма е едно от главните задължения на всеки мюсюлманин. 
MCXLVII Maghreb Arabs — арабите от Магреб (араб. al-Maġrib al-ʿArabī — намиращото се на запад, изписвано също 
Магриб и рядко Могреб, произнасяно и Магре́б — от френски) — областта от Африка на север от пустинята Сахара и 
на запад от река Нил. От геополитическа гледна точка се счита, че областта включва Мароко, Западна Сахара (за едни 
окупирана от Мароко, за друга негова провинция), Алжир, Тунис, понякога Либия и рядко Мавритания. Във френския 
език и култура под Магреб се разбират само бившите френски колонии Алжир, Мароко и Тунис, по-рядко също Либия и 
Мавритания. На арабски името Ал-Магреб („намиращото се на запад“) обозначава само Мароко (т.е. за арабите Мароко 
означава Западът). Смесеното арабско-берберско население на региона в миналото е наричано в Европа маври. 
Мавър е героят на Шекспир Отело („Трагедията на Отело, мавъра от Венеция“, „The Tragedy of Othello, the Moor of 
Venice“, ок. 1603—1604 г.). Southeast Asian — югоизточните азиатци. Central Staff — Централен щаб, където е (бил) 
Осама бин Ладен. Core Arabs — арабите от ядрото (сърцевината) на Арабския свят — Египет, Палестина, Ливан, 
Йордания, Сирия, Ирак, Саудитска Арабия, Йемен (същинският Близък изток, родината на арабите). 



от иначе добре разгърнатата, съвсем съвременно развита мрежова структура, 
като например „Джемаа исламия“MCXLVIII продължават да бъдат от традиционния 
тип терористични структури (компактни, силно йерархични и малочислени). При 
все това като цяло останалата част от организацията на салафисткия джихад е 
мрежова, многозвенева, с централизирано командване и децентрализирано 
изпълнение, с много добра координация и ефективна, бърза комуникация. Ето 
защо ислямистката терористична мрежа понякога прилича на жив организъм, 
имащ една кауза, един хъс, една цел — победи, унищожи, разруши, 
дезорганизирай, обърни в правата вяра — досущ като раковата болест, чиито 
клетки са надъхани от чувството за принадлежност към една болест и са 
получили една инструкция — победѝ, унищожи, разруши, разболей, превърни в 
ракова клетка всяка срещната на пътя им здрава клетка… Има различни 
видове (местопроявления) ракова болест, макар в основата им да е един и 
същи организъм. Ислямисткият тероризъм вероятно може да бъде сравнен с 
тумор в мозъка — от една страна един от всичките видове рак, от друга страна 
— ракът на раковете, поразяващ най-фината част от човешката и обществена 
същност — мозъкът, съзнанието, производството на смисъл, конструирането на 
реалност, усещането за живот.  
 Вписването на терористичните мрежи в изучавания по-горе сходен закон 
за разпространение, предполага, както бе казано, че случайните, 
некоординирани, отмъстителни удари на принципа „дайте да дадем“ няма да 
доведат до ефективни резултати — с тероризма няма да се справим, ако 
следваме стратегия на преследването, ограничаването на придвижването, 
унищожаването им един по един, така както е малко вероятно да премахнем 
бълхите по едно куче, избивайки ги една по една. Подобни мерки могат да имат 
най-вече временен, частичен психологически ефект, без да повлияят 
съществено на устойчивостта и разширяването на мрежите им. Но затова пък 
тези мрежи също имат своя ахилесова пета — хъбовете, най-свързаните възли, 
и ние можем да се възползваме от тази им уязвимост. Изваждането от строя 
(включително от живота) на тези хъбове може да парализира мрежата, да я 
превърне в сбор от „изолирани, некомуникиращи си островчета“. Да, в някакъв 
вид мрежата може да продължи да съществува, но докато тя регенерира, едва 
ли ще е способна да извършва по-сериозни операции и да нанася по-тежки 
удари.  Нека да добавя, че силната свързаност на хъбовете ги прави по-
уязвими, защото при тях е много по-голяма вероятността да бъде прехваната 
комуникацията — поне според оповестената информация, това е спомогнало за 
ликвидирането на Осама бин Ладен. Според Марк Сажеман проследяването на 
връзките и комуникациите на хъбове се е оказало добре работеща и успешна 
стратегия. Както показват теоретичните изследвания, синхронизираните 
действия и практически едновременното премахването на 5-15% от хъбовете 
може да нанесе много сериозни щети на функционирането и дори на 
жизнеността на терористичните мрежи. Така че цената за начина, по който 
терористите изграждат своите мрежи — търсенето на устойчивост, 
концентрация на управлението в малко личности, комуникации, ясна командна 
линия, рекрутиране на нови и нови бойци — се плаща с по-силна уязвимост при 
координирани, целенасочени, с хирургическа точност атаки срещу техните 
лидери.   

 
MCXLVIII „Джемаа Исламия“ (араб. al-Jamāʿat ul-Islāmíyatu — ислямско общество) — радикална ислямистка организация в 
Югоизточна Азия с щаб-квартира в Индонезия и подразделения в Малайзия, Филипините, Австралия и вероятно в 
Тайланд, извършила редица терористични атентати и обявена от Съвета за сигурност на ООН за терористична 
организация, свързана с „Ал Кайда“ или талибаните. 



 Противодействието на мрежовите терористични организации е сложна 
задача, именно заради структурните особености на тяхното изграждане — те са 
бързоразрастващи се, мобилни, децентрализирани, удивителни способности, 
превърнати в част от тяхната идентичност и същност, за самоорганизация 
(позволяващи им да трупат членска маса без изрични програми за набиране на 
кадри — на принципа на доверието, гроздовете, главината и спиците), при 
случайни поражения (провали, „издънки“), лесно отпадналите (арестуваните) 
или загиналите бойци биват заменени, мрежата регенерира и продължава да 
се развива, може дори да мутира, да се разсъсредоточи. Докато там, където 
структурата е по-традиционна, консервативна, силно централизирана, като при 
„Джемаа Исламиа“, премахването или арестуването на централното 
ръководство й нанася (както се случи на практика) почти непоправим удар, 
изваждайки я за дълго време от строя и парализирайки набирането на нови 
кадри. Отделните клетки, останали без своите висши ръководители в 
централата, губят оперативни способности и нямат навици, а дори и право за 
автономни действия и самоинициатива, нито за рекрутиране на нови бойци943. 
 Впрочем, като се отчете силната роля на приятелството, роднинството, 
личното доверие между хората, може да се предположи, че подобен род тесни 
връзки правят висока вероятността, че сред обкръжението на централните 
фигури на различните нива на организацията има хора, които са свързани с тях 
по приятелска или роднинска линия, което позволява на специалните служби, 
проследявайки връзките по тези линии на подобни лица, да се доберат до тях. 
 В същото време, особено при ислямистките терористични групировки, но 
като цяло при всички религиозно мотивирани терористични организации, 
сработват някои коренно различни от идеологически мотивираните (както най-
вече през втората половина на ХХ век) подобни организации. 
 Първо, религиозната мотивация създава много по-силна и трайна 
сплотеност. Доколкото идеологията е част от придобитата идентичност, тя е по-
подвижна и повече подлежаща на индивидуални интерпретации, т.е. съдържа 
елементи на субективни преценки и ориентации. Религиозната принадлежност 
е част от вродената идентичност, тя е далеч по-обективна по своята същност, 
практически е непроменима и много по-тясно свързва хората в единна 
общност.  
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Идентичността на държавата, народа, обществото и гражданите има две съставляващи 
— вродената, с която се раждаме; и придобитата — която си изграждаме.  
 Една общност или общество, както впрочем и отделният индивид, могат да почувстват 
своята сигурност застрашена и под риск, когато се посяга не само на непроменимата (по-
устойчивата) съставляваща от идентичността им, но когато под заплаха е и придобитата (по-
мобилната) част на тяхната идентичност. 

 
 Второ, в религиозно мотивираните терористични групировки има редица 
ритуали, символни взаимодействия, практики, които характеризират общността 
и изграждат разделителни линии с околната действителност. Това налага много 
по-сериозни критерии за членство и много по-ясни доказателства за 
принадлежност, а по този начин препятства проникването на службите в тези 
групировки. Докато, образно казано, да станеш член на една левичарска 
групировка през 60-те и 70-те години на миналия век се е искало да облечеш 



фланелка с образа на Че ГевараMCXLIX, да научиш няколко цитата от Мао 
Дзедун и да вдигнеш юмрука си в Рот ФронтMCL (разбира се, че преувеличавам, 
но за да стане по-ясно за какво иде реч), то да влезеш в една ислямистка 
групировка и да докажеш, че си истинска част от нея може да ти се наложи да 
обезглавиш някой пленен неверник, а това не е по силите на всеки… 
 Трето, за разлика от идеологически мотивираните терористични 
групировки, които като правило рекрутират за преките си действия хора от по-
ниските слоеве от населението — бедни, несполучили в личната си 
реализация, с радикално, понякога твърде крайно, свръхреволюционно, а значи 
в една или друга степен нездраво и дори болно мислене, религиозно 
мотивираните групировки по-лесно преминават през границите на социалното 
разделение, по-разнообразни и пъстри са като останалите, различни от 
религиозните, нагласи, възпитание, статус, жизнени амбиции и стратегии и 
затова много по-лесно преминават границите, разпространяват се през 
различни етноси, раси, социални страти, народи, континенти и т.н. 
 Четвърто, тъй като са изключително силно сплотени от вярата и общия 
си религиозен фанатизъм, религиозно мотивираните групировки много по-
лесно и по-леко, отколкото идеологически мотивираните, заживяват свой 
напълно самостоятелен живот, откъсват се от реалния свят, с който са по-
слабо свързани, отколкото помежду си, стават една силно консолидирана, в 
пълния смисъл на понятието „въображаема общност“, само че не като част от 
някаква нация, народ, етнос, а на виртуален, сектов (на база на сектите) 
принцип. Те започват да действат сами за себе си, макар и да твърдят, че 
действат от името на исляма и мюсюлманите944. Това, впрочем, поражда 
огромни проблеми за исляма, защото в много части на света тази велика 
религия се свързва именно с най-деструктивните терористични групировки, с 
ултрарадикалните мрежи на насилието, говорещи от нейно име. Все по-
очевидно е, че макар и започнали дейността си с твърденията, а още по-
важното — с убедеността, че Ислямът съдържанието на тяхната програма и 
тяхната борба, тези терористични мрежи вече са превърнали Исляма във 
форма — словесна и ритуална — на своите действия, така че много повече на 
практика спекулират с него, отколкото следват неговите канони и предписания. 
Поради тази причина в очите на изключително голяма част от човечеството и 
на повечето мюсюлмани, тези ислямистки мрежи на насилието и терора са най-
големите врагове на Исляма и рушители на мостовете, които разумните и 
мислещи мюсюлмани искат да изградят с разумните и мислещи не-мюсюлмани. 
 При изучаването на ислямистките терористични мрежи, повечето 
експерти се фокусират основно (а това в известна степен е разбираемо) върху 
религията и базираните на нея, произтеклите от нея исторически традиции, 
форми на организация, вътрешни комуникации и ценностни ориентации. За тях 
мрежовостта е преди всичко следствие от базисните религиозни, културни, 
социални и морални същности, изграждащи религиозната общност (а по-скоро 
религиозните общности) на Исляма. Приносът на автори като Марк Сажеман, 
като Джесика СтърнMCLI,945, които търсят (и намират много често!) обратния 
акцент — влиянието на мрежовостта върху функционирането на ислямистките 

 
MCXLIX Че (псевдоним), Че Гевара, Ернесто Рафаел Гевара де ла Серна (Ernesto Rafael Guevara de la Serna, 1928—1967) 
— един от ръководителите на революцията в Куба, аржентински и кубински революционер, политик, лекар, дипломат, 
лидер на партизански движения в Латинска Америка и Африка. 
MCL Рот Фронт (нем. Rotfront от Rote Front — червен фронт) — международно утвърден поздрав с вдигнат свит юмрук на 
левите, левичарските, като правило комунистически дейци и последователи. 
MCLI Джесика Стърн (Jessica Stern) — американски експерт и политически консултант по въпросите на тероризма. 



мрежи на насилието в името на Бог (Аллах). Оказва се, че дори за тази, 
смятана за твърде консервативна, неизживяла своята реформация и 
ненамерила своите Мартин ЛутерMCLII и Джон КалвинMCLIII религия, важат 
динамичните и модерни закони на мрежовото функциониране. Мрежата, отново 
и отново да го кажа, не е само удобно обозначение, не е само ефектен символ, 
тя е същност, тя е съдържание на обществените процеси. Затова мрежата 
налага на организиращите се във, със и чрез нея поне в известна степен не 
само своите структурни изисквания, но и своите норми и ценности. И затова 
понякога безкомпромисни и безпощадни лидери на ислямистките групировки, 
които следват старото, йерархично мислене и заменят ръководенето, с 
командване и дори с командорене, смятат, че нещата ще се случват само и 
единствено както желаят те, се изправят рано или късно пред значителни 
проблеми, свързани със структурата и динамиката на организациите, които 
възглавяват, а по-скоро смятат, че управляват еднолично.  
 Марк Сажеман отбелязва, че структурата и динамиката на мрежата влиза 
в разрез със сковаността, неподвижността и непроменимостта на йерархията, 
към която се стремят някои от лидерите, защото това им създава усещането за 
власт и чувството за контрол над хората и ситуацията. В една оперираща 
терористична йерархия неравномерното разпределение на отговорността по 
обработване и разпространение (processing) на информацията задръства, 
запушва командната верига. Хората от централния щаб, които се опитват да 
микромениджират, т.е. да ръководят пряко процесите на ниските нива бързо се 
оказват претоварени и неефективни в справянето с неочаквани препятствия946. 
Това е така, защото те имат в главата си цялата картина, но не разполагат с 
адекватна представа за конкретната ситуация, а рефлексите и нагласите им 
пречат да делегират правомощия на ниските нива, т.е. да централизират 
своите структури, като дадат управленска самостоятелност на своите бойци на 
терен. Точно както ислямът създава условия за много тясно сцепление, много 
силна религиозна мотивация, даже фанатична надъханост у бойците, свързани 
в мрежите на насилието, точно по същия начин той изпитва изключително 
сериозни проблеми с мрежовостта. Ислямът чака своята реформация, той 
несъмнено ще я преживее и с великите си принципи и постулати заслужава 
тази реформация, която ще го направи много по-адекватен за съвремието ни, 
за глобализираното, постмодерното, рисковото и, разбира се, мрежовото 
общество — което е далеч по-хоризонтализирано, по-критично към големите 
авторитети, които смятат и всъщност си въобразяват, че могат да налагат една-
единствена и при това обърната към миналото версия на своята религия в 
съзнанието и делата на хората. 
 По отношение на ислямистките терористични мрежи в най-висока степен 
можем да видим колко силно е противоречието между идентичността, 
заложена в мрежата и структурата на мрежата, ако те са представители на 
различни поколения в идейно, социално, културно и организационно 
отношение. Една мрежова структура не може да съхранява дълго време своята 
ефективност и да печели предимства в съзнанието на широк кръг хора, ако 
съчетава домодерна идентичност с постмодерна структура. Ислямистките 

 
MCLII Мартин Лутер (Martin Luther, 1483—1546) — християнски богослов, духовен баща на 
протестантската Реформация. На 31 октомври 1517 г. окачва в двора на църквата в град Витенберг „95 тезиса или 
диспут относно силата и ефективността на индулгенциите”, с който полага началото на дискусията, прераснала 
разцепление на Римокатолическата църква и сложила началото на Реформацията (обществено религиозно движение в 
Западна Европа, довело до обособяването на Протестантството). 
MCLIII Джон Калвин, Жан Калвин (Jean Cauvin, Жан Ковен, но с латинска транскрипция Ioannes Calvinus, 1509—1564) — 
френски богослов, представител на християнската Реформация. 



мрежи се задъхват именно поради това значително цивилизационно 
разминаване. То може да се сравни с вида на талибан, който язди магаре, а 
стреля със свърхмодерно оръжие. Първоначално този талибан може да 
натрупа значителни конкурентни предимства пред противници, които също 
яздят магарета, но стрелят с остарели двуцевки. Ала рано или късно талибанът 
ще трябва да модернизира средствата си за придвижване, да модернизира 
инфраструктурата на своята общност и структурата на своето общество.  
 В този смисъл съм склонен да се съглася с разсъжденията на Марк 
Сажеман, че част от проблемите на салафистките терористични мрежи са 
епистемологични947, т.е. свързани с познанието, но те са и онтологични, т.е. 
свързани с битието. Мрежата, така да се каже, влиза в положението, а по-скоро 
в начина на мислене, в изповядваните принципи, в моделите на организация и 
в поставените цели на радикалните и непримирими последователи на Исляма, 
тя им предоставя своите уникални възможности и предимства, структурата и 
динамиката си. Но в същото време Мрежата налага ограничения, поставя 
условия, предявява претенции, налага изисквания, свързани с нейното 
функциониране и ефективна дейност. Едно такова условие е намирането на 
максимален баланс — в условията на мрежова структура! — между 
устойчивостта и жизнеността (понякога у нас се използва руско-звучащото и 
дразнещо ухото „живучест“) и потенциала (капацитета, способностите) на 
организацията.  
 Устойчивостта на мрежата, нейното умение да оцелява, да се 
възстановява и възпроизвежда се определя от способността й да продължава 
ненакърнено дейността си при загубата на отделен възел и дори възли, а това 
в практическата дейност изисква непрекъснато рекрутиране на нови членове, 
претоварване с личен състав, пренаселване с бойци и оперативни дейци, рязко 
повишаване на количеството комуникации, а всичко това намалява 
безопасността на мрежата. От друга страна повишаването на капацитета на 
мрежата изисква провеждането на все по-успешни акции с все по-
високопрофесионални изпълнители, което означава инвестиране в ограничен 
брой специалисти по терористична дейност, концентрация в тях на огромни 
ресурси, внимание, информация, комуникации. В този смисъл устойчивостта и 
капацитетът са едновременно две жизненоважни страни на ефективността на 
мрежата, а от друга страна те са в непрекъснато противоречие помежду си. И 
още един елемент от ограниченията, налагани от съвременната мрежовост — 
особено след 11 септември 2001 г. мрежите на насилието се трансформираха в 
мрежи от мрежи, съединявани от слаби връзки (да си спомним силата на 
слабите връзки). Но тези слаби връзки се превърнаха в уязвимости на мрежите. 
След като всяка отделна мрежа или силно свързан помежду си клъстер 
комуникира с друга мрежа или клъстер чрез конкретна, свързваща ги (слаба) 
връзка, отстраняването на тази връзка разпада мрежата от мрежи на откъснати 
и загубили ориентация, а често и стратегически указания, информация и 
ресурси мрежи, или се разпада на клъстери, които много трудно възстановяват 
комуникацията и синхронизацията помежду си948. 
 Ислямистите не могат да отговорят на редица от тези ограничения, 
претенции и изисквания. Те изпитва нерешими философски (онтологични и 
епистемологични) проблеми, културни и организационни шокове, ментални и 
дейностни стресове, които на дадения етап те са неспособни да преодолеят и 
които са нерешими за тях. 



 Марк Сажеман посочва в този дух едно много силно противоречие, което 
ще „преведа“ на по-разбираем език така: Мрежата със своята структура, 
ресурси и способи за самоорганизация и еволюция спомага в максимална 
степен за осъществяването на целите на ислямския свят — за признание, за 
включване към съвременните процеси, за по-справедливо участие в 
разпределението на богатството и благосъстоянието, за прилагането на 
стратегии за догонващо и изпреварващо развитие. Казах вече, че Ислямът 
преминава през етноси, социални прослойки, раси, държави, континенти. Той в 
много по-малка степен в сравнение с други религии е свързан с държавата или 
по-скоро с държавността, плаща най-малка цена за транзакция по отношение 
на граници, икономически системи, културни взаимодействия и затова 
мрежовостта е изключително адекватна за него и напълно подходяща за 
целите и амбициите му. Но радикалния деструктивизъм, възприемането на 
света в черно и бяло, преднамереното и обърнато към буквалните предписания 
на миналото мислене, комплексът за модернизационно изоставане, който в 
отговор на значителната неспособност да се впише в модерните процеси ги 
отрича и обявява за вредни и за влияние на външни, империалистически, 
експлоататорски или християнски и еврейски попълзновения — цялото това 
съчетание на домодерно — даже амодерно и дори антимодерно — 
светоусещане и на модерни, съвременни организационни технологии, води 
до абсурдно и вредно за ислямските държави и народи израждане на целите и 
смисъла на техните цивилизационни и модернизационни усилия чрез 
въвличане на колосални човешки и финансови ресурси и даване на колосални 
човешки и материални жертви в борбата на Доброто и Злото, на Исляма и 
САЩ949 или Исляма и Запада. Това крие реалната, зримата опасност вместо 
отчасти маниакалните притеснения на Самюъл Хънтингтън за глобален 
конфликт Западът срещу останалия свят (West vs. Rest), да се развие един 
много трагичен за Исляма сценарий — Ислямът срещу останалия свят (Islam 
vs. Rest)… 
 Ислямът е велика религия, една от трите древни авраамовиMCLIV религии 
заедно с Юдаизма и Християнството, но той също носи отговорност за това, че 
в съзнанието на немалко хора лесно пускат корени пропагандни манипулации 
от типа на това, че тъй като повечето терористи са мюсюлмани, то значи 
повечето мюсюлмани са терористи, а оттук е една ръка разстояние до 
мисленето, че всички мюсюлмани са терористи — нещо, което в никакъв случай 
не бива да бъде допускано и изобщо не е справедливо по отношение на 
огромната част от мюсюлманите.  
 Остава да се посочи, че според анализите и наблюденията на Марк 
Сажеман, се потвърждава разбирането, че терористите като правило се 
различават от психопатите и социопатите. Проучванията показват, че сред 
терористите от базата данни, изследвана от Марк Сажеман няма данни за хора 
със сериозни умствени разстройства или някакви други ментални отклонения. 
Няма също така данни за някакви психически или психологически травми от 
детството, които да са ги променили и превърнали в потенциални убийци и 

 
MCLIV Авраамови религии или Авраамически религии — общо название на монотеистичните религии Юдаизъм, 
Християнство и Ислям, които произлизат от древните традиции, водещи началото си от патриарха на семитските 
племена Авраам, наричан баща на всички вярващи, защото е първият човек, повярвал на Господ. Семити е сборно 
название на народи и култури, обитавали Близкия Изток и Югозападна Азия, които са развили едни от най-важните 
цивилизации в древността и са били обединени от езици с общи корени). Авраам е един от първите праотци на Израел, 
чийто живот според вътрешната хронология на Библията протича около 2000 година пр.н.е. И трите Авраамови религии 
в една или друга степен признават Светото писание (Ветхия Завет или Стария Завет), което е част от Библията, 
обхващаща всичките 39 книги, написани преди Христос.  



разрушители. Освен това терористите не са криминални престъпници, 
залавяни и/или осъждани за всякакъв род закононарушения. А ако се е 
случвало да погазват закона, те са го правили в името на Бога (с някакви 
религиозни цели), а не за лична користна полза. Въобще проучванията не само 
на Марк Сажеман, но и на множество други експерти, не откриват някакви черти 
в характера или определени събития в живота, които да предразполагат даден 
човек към тероризъм, т.е. не може да се направи изпреварващ психологически 
профил на потенциалния терорист, с който превантивно да можем да 
определим кой човек или тип хора може с висока вероятност да се окаже в 
бъдеще терорист950. 
 Като обобщение би могло да се каже, че 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…  
 Колега от Академията на МВР казваше преди години: „Застанете пред 
сградата на Национална служба „Сигурност“ и Национална служба „Борба с 
организираната престъпност“ и вижте хората как влизат там сутрин — с вестник 
под мишница и кафе в ръка”. Никой не подценява професионализма им, но са 
като чиновници от ХХ век. А кой стои срещу нас? Кой е врагът ни? И защо е 
толкова труден за идентифициране и за локализиране? Не е ли динамичен, 
мобилен, изменчив във времето и пространството? Дали сме адекватни за 
борба с него — като манталитет, похвати и мотивация? 
 Войната с тероризма и организираната престъпност се провежда в 
глобален мащаб по начин, който умножава редиците на терористите и 
престъпниците и ражда нови тероризми и нови форми и възможности за 
организирана престъпност. Това са все още напразните усилия на борбата, 
поредният наш, атлантически Параграф 22MCLV: „Колкото повече се борим, 
толкова повече грешим. И колкото повече грешим, толкова повече се борим”. А 
както се знае, по този начин Ахил никога няма да стигне костенуркатаMCLVI — 
докато измине разстоянието до нея, тя ще е отишла още по-напред; и докато 
отново измине разстоянието до нея, тя отново ще е отишла още по-напред... 

 
MCLV Параграф 22 е станал описание, символ, метафора за ситуация без изход, порочен кръг. Произходът на фразата е 
от названието знаменития роман „Параграф 22“ („Catch 22“, 1961) на американския писател Джоузеф Хелър (Joseph 
Heller, 1923—1999). Става дума за следната ситуация, определена като Параграф 22: За да не участва в боен полет 
един пилот, той трябва да е луд. Но „всеки, който иска да бъде освободен от строева служба, не е луд“, защото „онзи, 
който при действителна и непосредствена опасност е загрижен за собствената си сигурност, има напълно здрав разум“. 
И пилотът може да бъде отчислен от летателния състав, като „единственото, което трябваше да направи, беше да 
поиска да го отчислят; но щом поискаше, той вече нямаше да бъде луд и трябваше да участва в полети и занапред“. 
Така пилотът „щеше да бъде луд, ако участваше и занапред в бойни полети, а щеше да бъде здрав, ако не участваше, 
но щом беше здрав, трябваше да продължи да лети. Ако летеше, щеше да бъде луд и нямаше да трябва да лети; но 
ако не искаше да лети, значи, беше здрав и трябваше да лети“. Срв. Хелър, Джоузеф. Параграф 22. С.: Народна 
култура, 1982, 50—51 (превод Боян Атанасов).  
MCLVI „Ахил и костенурката“ — един от великите парадокси или апории (др. гр. απωρια — затруднение, недоумение, 
главоблъсканица), чрез които на древногръцкият философ Зенон Елейски, от Елея (Ζήνων ὁ Ἐλεάτης, 490—430) 
илюстрира тезата си за единството и непрекъснатостта на битието. В този парадокс митичният герой Ахил трябва да 
настигне една костенурка (Хубавата Елена в други версии на апорията), която се движи десет пъти по-бавно от него и 
се намира преди него. Той никога не може да го направи, защото преди да стигне до костенурката, трябва първо да 
стигне до мястото, където тя е била, когато той е тръгнал да изминава съответното разстояние, а тя за това време ще 
се е придвижила още напред и ще е оставила още разстояние. Когато Ахил измине и следващото разстояние, 
костенурката ще се е придвижила още напред и така до безкрайност — всеки път, когато Ахил стигне до точката, 
където е била костенурката, тя ще се е придвижила още напред. Следователно движението е логически 
противоречиво, и не може да бъде описано с мисловните категории. 



 Ето защо първата стъпка от четирите стъпки в противодействието 
срещу тероризма е свързана с нас самите, с държавите от 
евроатлантическата общност. Възможно е ние да не сме единствената, но сме 
една от причините за избуяването на опасните плевели и за разпространението 
на опасните вируси на тероризма. Значителна част от терористите не са само и 
единствено срещу това, което ние сме, а основно и преди всичко са срещу това, 
което ние правим. 
 Втората стъпка е да си дадем сметка, че докато асиметриите в нашия 
свят са толкова големи и стават все по-големи (в жизнен стандарт, в нива на 
демокрация, във възможности за нормален живот, в култура, екология, 
финанси, военна мощ, доминиране в наддържавните политически институции), 
дотогава отговорите на тези асиметрии ще бъдат асиметрични, а отговорите на 
все по-големите асиметрии ще стават все по-силно асиметрични. Тероризмът е 
асиметричен отговор с насилие на съществуващите глобални асиметрии. Той е 
евтино средство за постигане на скъпи последици и умножава както силата на 
слабите, така и слабостта на силните. 
 Третата стъпка е постоянното търсене на пътища, мостове, канали за 
комуникация — за осъществяване на диалог между цивилизациите. Тероризмът 
експлоатира липсата на такъв диалог и прави всичко възможно да спомогне за 
сблъсъка на цивилизациите. Нещо повече, той се превръща в другото име на 
този сблъсък. 
 И последната, четвърта стъпка, това е изучаването на съвременния 
тероризъм — но не през идеологически преднамерени и преследващи тесни 
политически цели окуляри, микроскопи и лещи, а задълбочено и обективно, 
включително и на причините, дълбоките причини, пораждащи тероризъм; на 
мотивационните маркери и идентификатори на тероризма (например 
религиозни и социални); на различните стратегически цели и стратегии за 
действие на терористичните групировки; и не на последно място на структурата 
и динамиката не терористичните организации, а това означава и на тяхната 
мрежовост, на възникванията, изгражданията и проявленията им като мрежи на 
насилие. Мрежовите подходи по отношение на тероризма не са панацея, 
естествено, но дават един отличен теоретичен модел, по-скоро мрежа от 
теоретични модели, а също така и надежден инструментариум, позволяващ да 
се осмисли най-важното в терористичните мрежи и да се очертаят най-
ефективните подходи за тяхното противодействие, поставяне под критичния 
минимум и дори частично или относително пълно неутрализиране.  
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ СТРУКТУРИ: ЗАЩИТАТА НА КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 Друго много важно приложение на мрежовите структури е при защитата и 
повишаването на устойчивостта на критичната инфраструктура. В условията на 
нарастващите бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни ситуации, този 
проблем става наистина приоритетен951. 
 Критичната инфраструктура може да бъде разглеждана като мрежа. 
Нейните възли и връзки се определят от характера на тази мрежа, те могат да 
бъдат градове и магистрали, транспортни центрове (летища, гари, пристанища) 
и транспортни линии (въздушни линии, жп линии, морски маршрути), 
електроцентрали и електропреносни мрежи,  находища, преработвателни 
заводи, хранилища и тръбопроводи (за нефт и газ) телекомуникационно 
(например телефонни) станции и телекомуникационни (в частност телефонни) 



линии и т.н. Огромното мнозинство от тези мрежи не се разпространяват по 
случаен начин, а се характеризират с наличието на малък брой хъбове 
(концентратори), които са силносвързани и със значително количество други, 
далеч по-слабосвързани възли и/или със силна клъстеризация (свързване на 
множество съседи потребители). С други думи, те са от типа безмащабни 
мрежи и/или със силно проявен ефект „Малък свят“ (с редица клъстери).  
 Отново и отново на преден план излиза ахилесовата пета на 
безмащабните мрежи — хъбовете, както и уязвимостта на мрежите тип „Малък 
свят“ — клъстерите, където повредата на частична връзка (комуникация) може 
да извади от строя целия многочислен и тясносвързан клъстер. А това 
определя и стратегията за Защита на критичната инфраструктура (ЗКС) — 
ние не можем да опазим цялата критична инфраструктура, а трябва да се 
съсредоточим в опазването на хъбовете в безмащабните мрежи и/или на 
клъстерите в мрежите „Малък свят“. Тези хъбове или клъстери са критичните 
уязвимости (възли) на мрежите. 
 Поради техния характер — критична значимост за функционирането на 
цели жизнено важни системи, мрежова структура, силна свързаност, 
чувствителност към външни въздействия, мрежите на критичната 
инфраструктура са много податливи на каскадиране. При каскадирането една 
малка системна грешка може да има изключително сериозен системен ефект, 
да доведе до каскадно разпространение на проблема, т.е. да се превърне в 
каскадна грешка, в каскаден пробив на системата и така да я извади от строя 
или да й причини сериозни щети с трудно преодолими последствия. 
Достатъчно е един възел (или на практика — много малък брой възли) да 
претърпи инцидент или излезе от строя, това затруднява или прекъсва потока 
през него, с което се засилва натискът върху съседните възли и нарастват 
потоците през тях, като тези потоци могат да превишат техния капацитет и 
проводимостта на връзките, с които те са съединени с други възли952. Тогава по 
цялата мрежа могат да тръгнат смущения, които да набират сила като мащаб и 
способности да се мултиплицират. По този начин нараства твърде много 
значението на хъбовете и най-силно свързаните възли — те са тези, които ако 
бъде нарушено функционирането им, са в състояние да „взривят“ системата с 
верижна реакция. 
 Засиленото внимание към хъбовете и най-силно свързаните и „потопени“ 
в клъстери възли е превантивна мярка, която може да има колосален ефект и 
да повиши рязко устойчивостта на мрежата на съответната критична 
инфраструктура, да предпази тази мрежа от ефекта каскадиране953. Можем 
само да благодарим на съдбата или на Създателя, или на удивителното 
стечение на обстоятелствата, че практически всички реални мрежи, в т.ч. и тези 
на критичната инфраструктура имат сходен закон на разпространение и затова 
усилията за предпазването им от излизане от строя се базират на строго 
определена логика, а шансовете ни за успех са високи. В същото време трябва 
да се отчита, че това, което за нормалните хора е изключителен шанс — 
теоретичната и практическа възможност да се гарантира устойчивост на 
мрежите на критичната инфраструктура — за терористите и криминалните 
престъпници е реална възможност да планират разрушителните си действия 
като се стремят да ударят не просто на случаен принцип кой и да е възел на 
мрежата на критичната инфраструктура, а да се фокусират върху силно 
свързан хъб и/или интензивно клъстериран възел. 
 Мрежовият характер на системите от критичната инфраструктура 



означава, че поведението на отговорните институции за тяхната защита трябва 
да бъде, така да се каже, мрежово. Те трябва да се интересуват от структурата 
и динамиката на мрежата, да ги изучават, да въведат системи за ранно 
сигнализиране, да извършват постоянна диагностика на уязвимостите, да 
обезпечават устойчивост на най-силно свързаните възли и евентуално 
въвеждане на допълнителни възли, които да ги дублират в случай на 
претоварване на мрежата или поява на неизправност в нея, която може да 
„отпуши“ каскадиране, както и непрекъснато да се стремят да запазват 
проводимостта на връзките и дори да я повишават. Необходимо е да се 
извършват не само профилактично прегледи от време на време (т.е. 
еднократни актове), а тази дейност да бъде превърната в процес както чрез 
анализ на състоянието на критичните възли и на проводимостта 
(пропускливостта) на критичните връзки, така и чрез система за симулации, за 
своеобразна „имунизация“ на мрежата, проиграване не само на възможни 
извънредни ситуации с висока вероятност на случване, но и на сценарии с 
малка вероятност, от типа „веднъж на сто години“. В добре подредените 
държави, загрижени за гражданската сигурност (която е много повече от 
сигурността на гражданите, а всъщност е изцяло сигурността на гражданите, но 
обхваща преди всичко ранното сигнализиране, превенцията и реагирането 
при извънредни ситуации) има разработени системи за защита на критичната 
инфраструктура, в чиято основа е именно намаляването на уязвимостта на 
критичните възли (critical node vulnerability reduction), чрез които се намалява 
вероятността от грешка, проблем, удар, излизане от строя на критичните възли 
или клъстери. Тези системи са пряко свързани с управляването на риска, най-
вече с намаляване на риска, свързан с критичните възли (critical node risk 
reduction)954. 
 Разбира се, самият факт, че толкова различни и толкова сложни системи 
от критичната инфраструктура се описват с математически модели като 
безмащабни мрежи и/или тип „Малък свят“ говори за известно опростяване на 
реалността. Логично е да се предположи, че някои системи от критичната 
инфраструктура трудно ще се впишат в базисните модели. Но практиката 
показва, че много от подходите и методите на ранното сигнализиране, 
превенцията и управлението при извънредни ситуации и в защитата на 
критичната инфраструктура, използвани при извода или допускането, че една 
мрежа от тази структура е безмащабна и/или „Малък свят“, могат да се 
прилагат и към случайните (т.е. възникналите на случаен признак мрежи, които 
не са безмащабни и/или „Малък свят“) мрежи, а именно ранжиране на възлите 
и връзките по критичност, повече усилия за защита на по-свързаните възли и 
по-интензивните връзки, диагностика на уязвимостите и т.н. Естествено е, че в 
значителна степен случайният характер на подобна мрежа е свързан с 
известна стихийност на нейното възникване, не достатъчно добро планиране, 
несъвсем добре обмислена архитектура. А в подобни условия е разбираемо, че 
такава мрежа на критична инфраструктура по-трудно се защитава и по-лесно 
може да стане жертва на каскадиращ ефект. Всъщност, това е част от 
отговорностите на държавата — да се въвежда ред, да има планиране и 
контрол в изграждането на критичната инфраструктура е нейно задължение, 
това е много сложна и отговорна дейност, в която стихийността, отстъпването 
на натиска на агресивни бизнес интереси, често и поради техните корупционни 
практики, може да се плаща после с големи щети и дори жертви от 
обикновените хора и с поражения и провали на националната сигурност. 



 При добро прогнозиране, разумно проектиране и ефективно управление, 
мрежите от системата на критичната инфраструктура могат да бъдат 
изграждани и да функционират като толериращи (т.е. устойчиви към) 
дефектите (недостатъците, грешките, пробивите) мрежи (fault-tolerate 
networks). Подобна толерираща дефектите мрежа (fault-tolerate network) може 
да продължи да функционира, макар и с по-нисък капацитет, дори когато някои 
нейни възли са извадени от строя.  
 Направените проучвания и компютърни симулации показват, че ако не 
бъдат защитавани най-силно свързаните (критичните) възли, една изградена 
на случаен принцип мрежа (random network) има 1% шанс да оцелее при 
случайно възникнал дефект, докато безмащабната мрежа (scale-free network) 
— 22%. Ако са изгради система за защита на най-силно свързания възел, 
устойчивостта на случайната мрежа нараства до 6%, а на безмащабната — до 
цели 34%. Можем да си представим как силно би нараснала устойчивостта на 
безмащабната мрежа, а в известна степен и на случайната, ако се следва 
правилото на Парето 80:20 и се защитят 20% от най-свързаните възли. 
Безмащабната мрежа би станала на практика гарантирано устойчива (с много 
висока степен на неуязвимост)955. 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ СТРУКТУРИ: БОРБАТА С БОЛЕСТИ. 
 Знанията и практическите експерименти в областта на мрежовите 
структури могат да помогнат в значителна степен в противодействието на 
разпространението на заразни болести, предавани по различни пътища956.  
 Разбира се, всяка болест има поне частична своя специфика на 
разпространение, в която се отразява и спецификата на нейната мрежа. Някои 
от болестите се разпространяват използвайки преди всичко свойството „Малък 
свят“, чрез самия факт на съществуването на хората в естествено семейно или 
социално обкръжение — училища, офиси, кръгове по интереси (например грип). 
Други болести се разпространяват много повече използвайки свойството 
„Богатите стават по-богати“ (например СПИН), когато този „конектор“ 
(„connector“MCLVII), който има повече връзки (например сексуални) създава 
повече условия за ускоряване на разпространението на болестта. Затова е 
трудно да се говори за някаква единна, универсална стратегия на 
противодействие. Но най-важното е именно това, че макар и различни, 
болестите се разпространяват чрез мрежови структури, както и че (или а значи, 
че) при тях са налице трите ключови характеристики: 

(1) Разпространението става чрез заразяване, т.е. от човек на човек; 
(2) малките причини могат да имат значителен ефект, т.е. при 

Разпространението най-вероятно имаме нелинейност; 
(3) Промяната „става не постепенно, а в един решителен момент“, т.е. 

имаме повратна точка (процесът преминава в епидемия), фазов 
преход, степенно разпределение957.  

 Ето защо може да се предположи, че без да се намалява значението на 
последователното (или случайното, на случаен принцип, поради статистически 
или интуитивни съображения да се избере целевата група) ваксиниране, 
например, продуктивната стратегия е да се „атакуват“ хъбовете — хората 
(и/или групите от хора), които са най-големи рискове фактори, защото имат най-
много контакти, или най-много връзки, или най-много възможности да 
допринесат за разпространяване на болестта.  

 
MCLVII Connect — (англ.)  свързвам (се), съединявам (се). 



 От теоретичните анализи (а значи на теория) вече знаем, че вирусът, 
възмутителят, не може да бъде напълно унищожен, но също така знаем, че 
може да бъде поставен под контрол. Това на практика означава, че при 
правилна стратегия една болест може да бъде силно ограничена, дори 
локализирана и при успешно прилагане може би премахната, т.е. лишена то 
практически възможности да се разпространява — или като бъде унищожен 
причинителят й, или като бъде „затворен“ там, където той не може да породи 
пандемия. Но за разлика от много теоретични анализи, където конструктът не 
разглежда възможната мутация на вируса, на причинителя, в живота подобна 
мутация може да се случи, както и съпротивителните сили (имунната защита) 
на участниците в мрежата могат да отслабнат, ето защо противодействието на 
една болест не може да бъде еднократен акт, отделна, макар и успешно 
приключила кампания, а е постоянен процес на превенция, мониторинг и 
контрол. 
 По-рано вече бе споменато, че знания за мрежовите структури могат да 
бъдат използвани дори по отношение на борбата с рака. Ето още някои 
допълнителни факти по тази критично важна за милиони, а защо не за 
милиарди хора тема, следвайки анализа на Алберт-Ласло Барабаши. 
 В усилията на учените и медиците да направят дългочакания решителен 
пробив в противодействието на тази страшна болест, вероятно най-важната 
стъпка е откриването на гена p53. За това откритие съобщават още през 1979 г. 
Дейвид ЛейнMCLVIII и Арнълд Дж. ЛивайнMCLIX.  
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Генът р53 е известен също като „Протеин 53“, „Туморен протеин 53“, „Клетъчен 
туморен антиген р53“, „Фосфопротеин р53“ или „Потискащ тумора протеин р53“. Това е 
протеин, който при човека е човешки ген, който се появява в 17 хромозоми, използва се за 
лечение на рак и се записва чрез гена ТР53. Нарича се също и „Пазител на генома“, защото 
предпазва генома от мутации. Потиска образуването на злокачествени тумори. Названието му 
е свързано с определената молекулярна маса (всъщност изчислена погрешно и по-скоро генът 
би трябвало да се нарича р43.7).  
 Генът р53 е открит е през 1979 г. от Дейвид Лейн и Арнълд Дж. Ливайн. През 1993 г. 
списание „Наука“ („Science“) го определя за „Молекула на годината“.  
 Генът р53 е изключително важен за многоклетъчните организми, където регулира 
клетъчния цикъл и така функционира като потискащ тумора и предпазващ от рак. 
Следователно генът TP53 се класифицира като ген, потискащ тумора — той предпазва 
клетката и я държи на една стъпка разстояние по пътя към рака. Когато този ген мутира и с 
това намалява или губи от своите функции, клетката се превръща в ракова, заедно с други 
генетични промени. Загубата на тези гени може да се окаже дори по-опасна от превръщането 
на клетката в ракова.958 

 

 Всъщност, макар и р53 да е открит през 1979 г., едва в края на 80-те 
години на ХХ век и благодарение на работите на Берт ФогелщайнMCLX бе 
оценена напълно ролята му по отношение на рака. Както спирачките на колата 
позволяват тя да бъде спряна, така и генът, потискащ тумора забавя и спира 
копирането и деленето на ДНК в нови клетки. Здравите клетки запазват малък 
брой молекули р53. Ако облъчване или друг тип поражение повреди клетката, 
тогава се произвеждат повече р53 и така предпазват бързото делене на 
клетката. Това дава време на тази клетка да „поправи повредата“ преди да 
започне производството на увредени (ракови) клетки. Но ако „повредата“ е 

 
MCLVIII Сър Дейвид Лейн (Sir David Philip Lane, 1952) — британски онколог. 
MCLIX Арнълд Дж. Ливайн (Arnold J. Levine, 1939) — американски биолог.  
MCLX Берт Фогелщайн (Bert Vogelstein, 1949) — американски онколог и патолог. 



непоправима, тогава протеинът р53 активира група гени да убие тази клетка. 
Ако обаче „спирачката“ на клетката, т.е. протеинът р53 е „неизправна“, 
повредената клетка „побеснява“, „развилнява се“. А раковите клетки се 
различават от здравите по способността си да се размножават изключително 
бързо. На практика 50% от видовете рак при човека съдържат мутации в гена 
р53.  
 

 
 
 Илюстрация 7.8. Туморен протеин р53959. 

 
 След разработките на Берт Фогелщайн се появява лавина от публикации 
— най-малко 17 000 след 1989 г. Именно като признание на нейната роля по 
отношение на рака през 1993 г. молекулата на р53 е призната за „Молекула на 
годината“ от „Наука“ („Science“). Но от победата над болестта рак сме още 
много далеч. За да се придвижим още по-напред в тази посока, трябва да 
бъдат създадени лекарства, които гарантират напълно, че молекулата на р53 
винаги ще върши своята работа, а това засега не е постигнато. Въпреки 
изключителната му роля в рака при човека, р53 засега не е достатъчен за 
преодоляване на съвременния бич на човечеството.  
 Берт Фогелщайн, Дейвид Лейн и Арнълд Дж. Ливайн в обща статия през 
2000 г. в списание „Природа“ („Nature“) правят опит за нов пробив в тази насока, 
като разглеждат … мрежата като основната трудност, централната загадка на 
този проблем. Те изказват предположението, че главната причина да не можем 
да разберем напълно рака е в това, че клетката е като … Интернет! Според тях 
вниманието трябва да се насочи не към въздесъщата молекула на р53, а към 
това, което те наричат „мрежа р53“ (p53 network) — съвкупността от всички 
молекули и гени, взаимодействащи в молекулата на р53. И за да се разбере 
тази мрежа, тя трябва да бъде сравнена именно с Интернет. Подобно на 
Интернет тя е безмащабна мрежа — малко подмножество от протеини са силно 
свързани и контролират дейността на огромен брой от други протеини, докато в 
същото време повечето протеини са свързани и взаимодействат с много малко 
от останалите. Протеините в тази мрежа служат като възли, а най-силно 
свързаните възли представляват хъбове. В такава мрежа нейното 
функциониране практически не зависи от премахването на случайни възли. Но, 
както помним и ние, подобни мрежи имат своята ахилесова пета — уязвимостта 
им от хъбовете. Дезактивирането на по-слабо свързаните молекули няма 
сериозен ефект върху клетката, докато мутация в молекулата р53 — един от 
отчетливите хъбове на клетъчната мрежа — превръща клетката в ракова и 
може, следователно, в края на краищата да убие организма. Това обяснява 
защо комбинираните фармацевтични атаки върху молекулите, които 
взаимодействат в молекулата на р53 са с много сериозни и засилващи се 
ефекти върху клетката, наподобяващи атака върху самата молекула р53. 



 Ето как знанията за безмащабните мрежи и в частност за Интернет (и 
опазването му от хакерски атаки) се пренасят върху молекулярната биология, 
търсеща адекватни мерки за защита на здравите човешки клетки от 
застрашаващите ги организми и могат да имат колосален принос в 
побеждаването на рака. Общото между двете области са именно мрежовите 
структури, която имат сходен закон за разпространение и обща уязвимост. А 
когато в основата е мрежовата структура, то най-важната задача е да се изучат 
и определят максимално точно нейната структура и динамика. Едва тогава, 
например в борбата с рака, ще могат да се създадат лекарства, които 
възстановяват функциите на молекулата на р53, без да разрушат или повредят 
значително мрежовата й структура. Тези изследвания могат да открият пътя за 
лекуване и на редица други болести (например маникалната депресияMCLXI, 
епилепсията и т.н.) при това ще може да се прогнозира как клетките на 
организма ще отговорят на лекарството още преди то да бъде дадено; да се 
въздейства с лекарства само върху болните клетки (без да се „разболяват“ 
здравите и без лекуването на една болест да „отключи“ друга); да се дават 
индивидуално ориентирани лекарства (защото това, което лекува един човек, 
може да навреди на друг, болен от същата болест) и да се „атакува“ болестта 
още преди да се появяват първите симптоми за нея960. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ СТРУКТУРИ: ДРУГИ ПРИМЕРИ 
 Може да бъдат посочени редица други примери, в които едни или други 
процеси се изследват през призмата на мрежовостта.  
 

• Европейският съюз като мрежа 
 Някои изследователи използват мрежовостта, за да характеризират 
сложната институционална архитектура на Европейския съюз. Мануел Кастелс 
въобще нарича ЕС „мрежова държава“ (the network state) — „държава“, 
характеризираща се със споделена власт (т.е. способността да налага 
легитимно насилие) във и чрез мрежата, като по своя характер това е мрежа, 
която не изключва съществуването на неравенство и различия между 
членовете ѝ. Но независимо от тези асиметрии между участващите 
(включените в мрежата) държави, различните възли на европейската мрежова 
държава са независими един от друг, така че никой възел, даже най-мощният, 
не може да игнорира останалите, дори и най-малките, в процеса на вземане на 
решения. Ако някои възли се опитват да правят това, тогава цялата система ще 
бъде поставена под съмнение. Това е разликата между политическата мрежа и 
централизираната политическа структура961. 
 

• Историята на човечеството като история на човешките 
мрежи 

 В една удивително интересна книга — „Човешката мрежа. Птичи поглед 
върху световната история“962, Джон Макнийл и Уилям МакнейлMCLXII правят 
изключителен по резултатите си опит да разкажат човешката история от най-
древни времена и до наши дни, като история на взаимодействието и обмена, на 

 
MCLXI Маниакална депресия, биполярно разстройство, шизофрения (др. гр.  мανία — страст, безумие, влечение) — 
болест на мозъка, влияеща на настроението, енергията и поведението на пациента, който в период на пристъп е или 
свръхемоционален и хиперактивен, или печален и потиснат, а между пристъпите е в нормално състояние. За болните е 
характерно, макар и да не се проявява винаги — усилване на инстинктивната дейност, на самозащитните тенденции, 
надценяване на собствената личност. 
MCLXII Джон Макнийл (John Robert McNeill, 1954) и Уилям Макнийл (William Hardy McNeill, 1917) — американски историци, 
син и баща. 



сътрудничеството и конкуренцията до наши дни. Двамата автори пишат: 
„Мрежата, по наше виждане, е набор от връзки, които свързват хората един с 
друг. Тези връзки може да придобият различни форми: случайни срещи, 
роднинство, приятелство, общо богослужение, съперничество, враждебност, 
икономически обмен, екологичен обмен, политическо сътрудничество, дори 
военно съперничество. Във всички тези взаимоотношения, хората  споделят 
информация и използват тази информация, за да ръководят бъдещото си 
поведение. Те също споделят или обменят полезни технологии, стоки, посеви, 
идеи и много други. Освен това, те обменят по непредпазливост болести и 
плевели, неща, които не могат да използват, но които независимо от това 
засягат техния живот (и смърт). Размяната и разпространението на подобна 
информация,  неща и неудобства, както и човешките отговори на тях, ето кое 
придава форма и съдържание историята“963. 
 

• Евреите и ранното християнство като мрежа 
 Жак Атали обяснява успехът на евреите като народ с факта, че са 
образували през вековете „уникална културна и търговска мрежа помежду 
всички уседнали народи, в мир и във война […] [и са] първата международна 
мрежа от номади… несравнима търговска мрежа […] [а парите, които те са 
управлявали] са материал, необходим за поддържането на мрежите“964. Така в 
един вертикално организиран свят на откъсната от обществата и разположила 
се над тях власт, евреите са можели чрез изплетената от тях етнорелигиозна, 
финансово-икономическа мрежа да бъдат навсякъде малцинство и в същото 
време да разполагат с твърде много скрити възможности да влияят на живота и 
политиката на съответната държава. 
 Алберт-Ласло Барабаши обяснява от своя страна бързото 
разпространяване на християнството с удивителната способност на св. Апостол 
ПавелMCLXIII да осъзнае, че за да стигнат посланията на вярата до колкото се 
може повече хора, трябва да се създават социални мрежи в света от Рим до 
Йерусалим през I век сл.Хр. Извървява близо 10000 мили, но не го прави, 
казано на днешен език, на случаен принцип, а посещава най-големите общини, 
стига със словото си до хора и места, в които вярата може да покълне и се 
разпростре най-ефективно. Така той е мостът, комуникаторът между общините 
и общностите. Изградената от него мрежа е в основата на разширяването на 
обхвата и броя на обърнатите в новата християнска вяра965. 
 

• Религията като мрежа 
 И понеже сме на полето на религията, ето още една познавателна 
демонстрация на това колко полезни могат да бъдат мрежовите структури в 
изучаването на различни социални явления.  
 Марк ТейлърMCLXIV дава следното определение за религия като мрежа: 
„Религията е възникваща/зараждаща се (emergent), комплексна, адаптивна 
мрежа от символи, митове и ритуали, които, от една страна, формират (figure) 
т.нар. схеми (schemata) за чувствата, мисленето и действието по начини, 

 
MCLXIII Свети апостол Павел (Савел, Саул, иврит Шауль, Šaʾul HaTarsi, Шаул от Тарс, гр. Παυλος, 5/10 — 64/67) — 
еврейски проповедник, един от най-важните апостоли на християнството, изиграл решаваща роля в неговото 
разпространение извън еврейската общност. Св. Павел e най-видният проповедник на християнството в станалите по-
късно български земи Македония и Беломорието. Той не влиза в Дванадесетте апостоли, взели участие в Тайната 
вечеря, а в младостта си е преследвал християните. След срещата с възкръсналия Иисус Христос той се обръща в 
християнската вяра и работи може би най-много от всички за създаването на множество християнски общини. 
MCLXIV Марк Тейлър (Mark C. Taylor, 1945) — философ на религията, културен критик и автор на книги в областта на 
теологията, философията, изкуството, архитектурата, медиите, икономиката и т.н. 



придаващи на живота смисъл, значение и цел, а от друга страна, разрушават, 
дезорганизират и деконструират всички стабилизиращи структури“966. 
 Тук е важно да се осмисли понятието „схеми“ (schemata)MCLXV което Марк 
Тейлър заимства от Мъри Гел-МанMCLXVI. Както пише Мъри Гел-Ман, в 
комплексните адаптивни системи информацията за средата е не просто 
събрана като инвентарен и периодически преглеждан списък. Вместо това 
елементите на преживяното, на натрупания опит са „капсулирани в силно 
компресирана форма като модел или теория, или схема (schema). Такава схема 
е обикновено приблизителна, понякога погрешна, но тя може да бъде 
адаптивна, в случай че позволява да се правят полезни предвиждания, 
включващи интерпретация и екстраполиране и понякога обобщения за 
ситуации, силно отличаващи се от вече срещаните“967. 

Схемите (schemata) позволяват на сложните адаптивни системи да 
осъществяват пет критични (критично важни) функции:  
 1. Системата е в състояние да идентифицира закономерностите, 
неизменните, постоянните свойства (regularities) на средата — всяка система е 
поставена, вписана (embedded) в множество мрежи, които предоставят потоци 
от данни, които трябва да бъдат обработвани и за да функционира ефективно 
една система, тя трябва да бъде в състояние да идентифицира постоянните 
свойства, патерните (формите, образците) и излишните информации в 
обграждащите я потоци.  
 2. Когато дадена закономерност е идентифицирана, системата трябва да 
генерира схеми, които й позволяват да разпознае патерна, ако той възникне 
отново. За да работи добре една схема, тя трябва да събере, компресира 
колкото се може повече данни.  
 3. Схемите в комплексните адаптивни системи трябва да са способни да 
се променят заедно с променящите се обстоятелства.  
 4. Схемите не могат да бъдат просто реактивни, а трябва да са в 
състояние да бъдат разгръщани за предвиждане на заобикалящите действия 
(surrounding activities), така че да се посочи възможното действие отговор — 
ефективността на една схема е функция от точността на нейните описания, 
надеждността на нейните предвиждания за съответните събития в средата и 
ефективността на действията, които тя предписва.  
 5. Различните схеми в една система и схемите в различните системи 
трябва да могат да си съперничат ефективно с други схеми — тези, които се 
покажат като най-адаптивни към средата оцеляват, докато останалите в края 
на краищата изчезват968.  
 Както пише Мъри Гел-Ман, макар че сложните адаптивни системи се 
различават по своите физически белези, те си приличат по начина, по който 
оперират с информацията. „Общото за всички тези процеси е, че при всеки от 
тях определена сложна адаптивна система добива информация относно своето 
обкръжение и своето взаимодействие със средата, като идентифицира 
закономерностите в тази информация, синтезира ги в нещо като „схема" или 
модел и действа в реалния свят, основавайки се на тази схема. При всеки 
случай съществуват различни конкуриращи се схеми и резултатите от 

 
MCLXV Schemata — мн.ч на schema. Schema — базисен организационен патерн или структура, концептуална рамка, 
даващи основата, чрез която един човек свързва в единен обяснителен механизъм събитията, които преживява; 
свързана със знанието (когнитивна) структура, която не съдържа информация за конкретни обекти, примери, случаи, а 
за тяхната обща форма, т.е. тя е концептуална рамка, позволяваща на всеки човек да възприема информация от 
средата и да й придава смисъл. 
MCLXVI Мъри Гел-Ман (Murray Gell-Mann, 1929) — американски физик, носител на Нобелова награда за физика приз 1969 
г. 



действията в реалния свят по обратна връзка оказват влияние върху 
конкуренцията между схемите. Всеки човек се проявява по най-различни 
начини като сложна адаптивна система“969.  
 Мъри Гел-Ман използва следната дълбоко философска илюстрация: 
Според Платон (вж. по-долу Платоновия диалог „Тимей“) Демиургът свързва 
вечните активни идеи, т.е. ейдоси и форми (идеята е същността на предмета, 
това което прави предмета такъв, какъвто е той; а светът на идеите е статичен, 
непроменим) с безформената, пасивна материя, която е в непрекъснато 
движение и няма никаква форма, т.е. намира се в хаос, в безпорядък, за да 
създаде света, космоса такъв, какъвто го познаваме (а значи да създаде от 
хаоса, от безпорядъка — ред). Ето защо светът е материя във форма или 
въплътена във форма материя. В този смисъл, пояснява Мъри Гел-Ман, 
схемите (schemata) са подобни на формите, а потоците данни са 
приблизително подобни на това, което Платон нарича материя970. Но 
независимо че схемите, аналогично на Платоновите форми носят определен 
епистемологичен и онтологичен смисъл, между тях и потоците от данни от една 
страна и формите и материята у Платон (и по-общо в древните митове за 
създаването на света, т.е. космогонните митове) има поне четири ключови 
разлики: схемите не са независими една от друга, а са свързани и взаимно 
създаващи се, влияещи се и изграждащи една друга; схемите не са нито вечни, 
нито непроменими като формите, а са възникващи и еволюиращи във времето;  
за разлика от хаоса и/или материята потоците от данни не са напълно 
недиференцирани (undifferentiated), размити, слели се, а съдържат помежду си 
подразбиращи се връзки и образци (патерни) — с други думи, има ред на 
нещата, който не е наложен отвън, а възниква вътре в техните движения и 
потоци;  редът и безпорядъкът не са просто антиподи, противоположни, а са 
свързани и взаимозависими така че нито един от тях не може да бъде това, 
което е  без съществуването на другия971. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Ето откъс от знаменития диалог на Платон „Тимей“972: 
 Сократ: Отлично, Тимее, точно така трябва да схващаме проблема, както ти ни 
предлагаш. Ние изслушахме с възхищение твоята интродукция, а сега продължи по-нататък с 
песента. 
 Тимей: Да кажем по каква причина този, който е създал възникването на тази и тази 
Вселена, ги е създал. Той е бил добър, а у добрия никога за нищо не се поражда никаква 
завист. Лишен е от нея, той е поискал всички неща да станат колкото се може най-подобни на 
него самия. Приемайки твърдението на разумни мъже, ние бихме приели с най-голямо право, 
че това е основният принцип на създаването и на Света. В желанието си всички неща да са 
добри и по възможност да няма нищо лошо, богът, вземайки всичко видимо, което не е стояло 
в покой, но се е движело неритмично и безредно, го докарал от безредие в ред, като сметнал, 
че редът е положително по-добро от безредието. Не е било и не е възможно най-добрият да 
върши друго освен най-красивото. И така, като разсъждавал, той намерил, че от всички неща, 
видими по своята природа, никое, което е лишено от ум, няма да бъде като цяло по-красиво от 
надареното с ум като цяло и освен това, че не е възможно умът да се яви в нищо друго освен в 
душата. Вследствие на това разсъждение той устроил Вселената, като вложил ум в душата, а 
душата в тялото, като създал едно творение, което по природа да бъде най-красиво и най-
добро. И тъй именно според това правдоподобно разсъждение трябва да кажем, че този Свят 
е създаден като същество живо, одушевено и наистина разумно чрез божествен промисъл. 
Установили това, трябва веднага да кажем което следва от него: на кое от живите същества 
творецът е направил подобен Света? Не трябва да смятаме той да е подобен на никое от 
сътворяваните неща от вида на частното — понеже това, което е подобно на нещо непълно, 
съвсем не би станало красиво, — но това да положим, че той е най-подобен на това, от което 
са части останалите живи същества поотделно или по родове. Образецът е обхванал и има в 



себе си всички мислими живи същества, както този Свят обхваща нас и всички други видими 
създания. Пожелал да направи Света подобен по възможност на най-красивото и напълно 
съвършеното от мислимите неща, богът го е създал като същество единно, видимо, 
обхващащо в себе си всички живи, сродни нему по природа същества. Но дали имаме право 
да твърдим, че има едно небе, или беше по-правилно да смятаме, че има много и дори 
неизброимо много? Само едно, ако наистина то е било сътворено според образеца. Понеже 
този образец като обхващащ всички мислими живи същества не би могъл да има друг образец 
по себе си. Понеже иначе би трябвало да има още едно живо същество, което да обхваща 
тези две и от което тези две биха били части, а в такъв случай не вече за тези две, а за 
третото, което ги обхваща, че е подражание на образеца. И така, за да бъде този свят подобен 
в своята единственост на съвършеното Живо същество, създателят не е сътворил нито два, 
нито неизброимо много светове и затова това еднородно Небе е сътворено едно и едно ще 
бъде. 

 
 Религиозните митове и символи функционират като схемите в сложните 
адаптивни системи. Образите, схващанията и символите, които те пораждат 
произтичат от опитите да се разбере света и обратно — те влияят върху 
разбирането на света. Тези нелинейни ефекти на процеса на разбиране и 
описание на света създават интерактивна когнитивна мрежа, чиято структура и 
операционна логика позволява да окачествим тази мрежа като сложна 
адаптивна система. Различните схеми функционират по подобен начин на 
всяко ниво на когнитивната мрежа. Една от функциите на съзнанието е да 
координира другите познавателни дейности и то постига това чрез тази 
когнитивна мрежа. Схемите и въображението действат заедно за да създадат 
комплексната информация. С промяната на данните и взаимодействието на 
патерните (образците), схемите многократно се коригират и напасват, за да 
стават по-адекватни. Ето защо дейността на въображението има две страни — 
формираща, която е пораждаща  (emergent), т.е. произвеждаща и създаваща 
(productive and creative) и преформираща, която е пресъчетаваща 
(recombinant), т.е. възпроизвеждаща и пресъздаваща (reproductive and re-
creative). Двете страни на въображението съответстват на две ключови страни 
на религията — тя формира структурата и стабилизира работещите, 
продуктивните схеми (schemata) за чувства, мислене и действие по начини, 
придаващи на живота смисъл и цел; но също така разрушава, дезорганизира и 
деконструира всички привидно стабилизиращи структури и схеми, като поражда 
необходимост от нова пораждане на нови, по-адекватни структури и схеми. 
Важно е да се отбележи, че сложната нелинейност на когнитивните мрежи 
поставя естествено под въпрос всяка теория, която свързва религията 
изключително и само или с мисленето (процесът на познание), или с 
действието (проявата на воля), или с чувствата (привързаността). Тези 
различни умения и подходи не могат да бъдат отделени едни от други, защото 
си взаимодействат. Чувстването, мисленето и действането са взаимно влияещи 
си едно на друго, когато едното се промени, другите две също неизбежно се 
променят. Символите, митовете и ритуалите са едновременно и условия за и 
обусловени от тези взаимодействия973. 
 И така, символите, митовете и ритуалите формират и са формирани от 
мрежите, които на свой ред формират и са формирани от по-широки 
мрежовидни структури, тъкани. Точно както различните схеми възникват чрез 
съревнователно, конкурентно взаимодействие, така и символните мрежи 
възникват съвместно и еволюират съвместно във взаимно свързани, 
релационни паяжини, които функционират в съответствие с принципите на 



сложните адаптивни системи. А тези принципи, общи характеристики на 
сложните адаптивни системи са следните: 

1. Съставени са от много взаимозависими части, свързани по 
множество и променящи се начини; 

2. Осъществяват спонтанна самоорганизация, която възниква, когато 
ограничителните параметри създават възможности, при които 
думата си казва случайността; 

3. Структурите, създаващи се при самоорганизацията, възникват от, 
но не се свеждат непременно до компонентите на системата; 

4. Самоорганизиращите се структури са отворени и затова са 
способни да се адаптират и да еволюират съвместно с останалите 
структури; 

5. С нарастването на свързаността мрежите стават по-сложни и се 
придвижват към неравновесието, докато достигнат повратна точка, 
когато възниква прекъсващ дотогавашното постепенно развитие 
фазов преход (discontinuous phase shift occurs). Мрежите, които са 
структури и динамика на сложни адаптивни системи, като правило 
винаги са мрежи от други мрежи, с ясно проявление на фрактални 
свойства,демонстрират една и съща структура на всяко 
организационно ниво и във всяка оперативна фаза. 

 За да функционират религиозно, символичните мрежи трябва да търсят 
отговори на теологични, антропологични и космологични въпроси. Теологията, 
антропологията и космологията постоянно се свързват и взаимно обуславят 
една друга, изследвайки и описвайки Бог, Човек и Свят — по начина, по който 
се схваща Бог, се определя и как се схваща човекът себе си и как той схваща 
света. Аналогично, по начина, по който човек схваща себе си, се определя как 
той схваща Бог и света. Както и по начина, по който човек схваща света, се 
определя как той схваща Бог и себе си. Заедно с тези три базисни, 
фундаментални Представи, съществуват и се допълват взаимно представите 
за Добро и Зло, Време и Пространство, История и Природа, Грехопадение и 
Спасение (Изкупление)... Когато религията се възприема като сложна 
адаптивна мрежа, става ясно, че тези противоположни, контрастни теологични 
алтернативи са съвместно въвлечени и преплетени една с друга така, че нито 
една от тях не може да бъде сама себе си и независима от другите и всяка 
става себе си във и чрез другите. Като всичко друго, символичните мрежи 
никога не се създават и формират в изолация, а възникват в сложни паяжини и 
обвързаности вътре и между традициите. Особеностите на всяка символична 
мрежа в рамките на една религиозна традиция са функция на подобните черти 
със и различията от другите религиозни алтернативи, налични в дадения 
момент от време. Например протестантите се самоопределят посочвайки 
сходните черти и различията с другите разклонения на християнството974. 
 В периодите на голяма нестабилност, постепенната промяна не може да 
трае вечно. С разширяването на мрежовата тъкан (паяжината) конкуриращите 
се визии се сблъскват и се стига до ситуацията, при която мрежите, в които 
схемите са сформирани, се превръщат в самоорганизиращи се критичности 
(за които вече стана дума), т.е. с увеличаването на свързаността, мрежите 
стават все по-комплексни и се променят към фаза на дисбаланс, докато не 
достигнат повратната точка, след която се получава несвързано преместване 
(изместване) на фазата/мрежата и те осъществяват фазов преход, когато 
малките промени могат да имат големи последици, до лавини от различни 



размери. С други думи, последователното плавно развитие отстъпва на 
катастрофични събития, без това да е причинено от външен агент, а като 
резултат от взаимодействията на отделните елементи на системата, т.е. 
настъпва самоорганизация, заради нелинейната структура и динамика на 
системата и наличните обратни връзки в нея. Отново и отново 
микровзаимодействия (на ниво елементи) водят до макроефекти (на ниво 
система), силно непропорционални на породилите ги причини. По принцип, 
макар че е възможно да се знае, че в определена точка е възможно да 
възникне значителна промяна и лавина, никога не е възможно да се предскаже 
какво събитие ще наруши баланса и ще разруши равновесието975. 
 

• Протестите в България като мрежа. 
 Можем да разгледаме и протестите в България през 2013—2014 г. през 
призмата на съвременните форми за социална (само)организация и да оценим 
приноса на българската социална мрежа (ще я наричам „мрежа“, макар да 
става дума за поне две социални мрежи — Facebook и Twitter) в обществената 
активност и профила на участниците в нея. Елементите, които са включени в 
това разглеждане са свързани със следните измерения на индивидуалния 
статус: социален статус; възрастов статус; интелектуален статус; ролеви 
статус. 
 Като социален статус в нашата социална мрежа има критична маса 
хора, които се въртят около това, което у нас е останало като средна класа; т.е. 
не падат на социалното дъно, справят се с проблемите и със свързването на 
двата края, основно оцеляват, но при възможност инвестират и в развитие 
(говоря за критична маса — по-долу ще поясня още нещо за нея, а не, че това 
са 80—90% от хората в социалната мрежа); 
 Като възрастов статус в нашата социална мрежа има критична маса 
хора, които са някъде около възрастта, когато вече са наясно какво правят, как 
ще се реализират като социални агенти и актьори, в какви социални [суб-
]хабитати разполагат своите асоциирания и проектират своите амбиции, какво 
им е нужно за „пълното щастие“, какво могат да загубят „ако се разбъркат 
нещата“; 

Като интелектуален статус в нашата социална мрежа има критична 
маса образовани, умни, интелигентни, с отворени сетива хора, които не са 
първосигнални и първоемоционални, а се опитват да разсъждават, да търсят 
логиката, да напрягат мозъчните си гънки, да си обясняват ставащото; 
 Като ролеви (поведенчески) статус в нашата социална мрежа има 
критична маса хора, които в жизнените си стратегии постепенно са заложили 
(дори по принуда) на индивидуалистичното за сметка на колективистичното, 
разбрали са, че няма на кого да се надяват и са запретнали ръкави, преценяват 
успехите и неуспехите си в голяма степен като своя награда или вина — ами 
успях, защото се борих, защото се лишавах, защото си изцедих силите от 
работа; или неуспях, защото не си направих добре сметката, защото не избрах 
правилното образование, защото не ми стигна решителност, защото просто не 
мога да бъда като всички и да вярвам, че материалният успех е всичко и 
заради него трябва да смятам, че човек за човек е вълк. [По принцип Преходът 
принуди твърде безчувствено нашето общество, което е микс от 
индивидуалистични и колективистични нагласи, т.е. „in-between" общество, да 
става индивидуалистично на max и много хора изпопадаха на социалното дъно, 
само защото не можаха безопасно да направят този суперрязък завой.] 



 Затова българската социална мрежа не е толкова от типа „smart mob” 
(умна тълпа), нито „flash mob”MCLXVII (мигновена тълпа), описани от водещи 
автори за „хоризонталното” общество на XXI век с неговите високотехнологични 
и модерни информационни комуникации и социални мрежи (за това виж малко 
по-долу). Тя все още е на ниво просто „mob” — тълпа по Густав Льо БонMCLXVIII. 
Да, за жалост така е — не протестиращите са тълпа, тълпата сме ние, 
коментиращите вкъщи, наведени над компютрите и взрени в телевизорите! 
 В социалните мрежи всеки изпразва страховете на душата и комплексите 
на тялото си, защото някак социалната мрежа му позволява хем да е активен, 
хем да е анонимен. Хем да показва, че нещо прави, хем да го казва някак ей 
така безопасно, от разстояние. Всеки от нас се прави на нет-ситизън („net-
citizen”MCLXIX), т.е. гражданин на/от мрежата, „мрежови“ гражданин), но това 
„нет”, не означава мрежа, „net”, а си е руското „нет” (ньет) — отрицанието на 
всичко и всеки. Ето защо всеки от нас е един ньет-ситизън („нет-citizen”, „ньет—
citizen”) — „отричащият” гражданин. 
 В нормалните държави социалните мрежи пораждат процесите и ги 
вдъхновяват, у нас и това не е като при хората — социалните мрежи „гасят” 
процесите и ги охулват.  
 В нормалните държави хората се организират чрез мрежите, а 
протестират на площадите, у нас хората използват мрежите за да се изокат и 
да дезорганизират протестиращите на площадите. 
 Така че въпросът не е само и не е преди всичко в технологиите — ето, 
сега технологиите дават уникални възможности за правене на политика, за 
функциониране на демокрацията (тя става все повече пряка). Това го подсказа 
Алвин Тофлър още в своите епохални книги „Трусове във властта”976, „Шок от 
бъдещето”977 и „Третата вълна”978. Въпросът е, че умението да се работи с тези 
технологии не променя лесно характера на полу-граждани, които демонстрират 
удивителна социална пасивност. Мога да кажа — ние, или поне повечето от 
нас, намерихме още една форма на нищо-не-правене, не-съпротива или полу-
съпротива — социалната мрежа. 
 Затова казвам, че въпросът не е в технологиите, а в културата — 
културата на гражданство, защото за да си „net—citizen”, ти трябва да си първо 
„citizen”, т.е. гражданин. 
 

ПОЯСНЕНИЕ  
 „Smart Mob“ (буквално „умна тълпа“) e понятие, въведено от Хауърд РейнголдMCLXX и се 
отнася до група, която се държи коренно различно от обикновената тълпа, има интелигентно 
поведение и използва за координация и споделяне на информация съвременни комуникации и 
мрежови обвързаности, за да осъществява ефективни обществени акции, без да е необходимо 
нейните членове да се познават лично един друг. Това, че са „умни“, следователно, е свързано 
както с характера на техните действия, така и с най-модерното ниво и най-съвременните 
средства на използваните комуникации.979 
 „Flash Mob” (буквално „светкавична тълпа” или „мигновена тълпа”) е специфична 
форма на „умна тълпа” — група хора, повечето от които не се познават, вземат решение чрез 
контакти предимно в социалните мрежи и блоговете или чрез масирано автоматично 
разпращане на имейли и SMS-и, което им позволява да се събират внезапно на публично 
място и след това да се разпръснат. В медиите обаче днес нерядко „светкавичната тълпа” или 
„флаш моб” се употребява за всяка форма на „умна тълпа”. Флаш мобовете са истинска, 

 
MCLXVII Smart — (англ.)  интелигентен, умен, изобретателен. Flash (англ.) — припламвам, проблясвам, блясвам, искря, 
светвам, светкам. Mob (англ.) — тълпа, сган, сбирщина, простолюдие. 
MCLXVIII Густав Льо Бон (Gustave Le Bon, 1841—1931) —  знаменит френски психолог, социолог, антрополог и историк. 
MCLXIX Citizen (англ.) — гражданин, жител на град. 
MCLXX Хауърд Рейнголд (Howard Rheingold, 1947) — американски писател, експерт в областта на съвременните 
комуникации. 



триизмерна версия на блогването и всички останали социални тенденции, свързани с Web 2.0 
— доказателство за това, че за нас е все по-важно да бъдем чути и видени, да кажем на света, 
че съществуваме”980. Бил ВасикMCLXXI твърди, че той е автор на понятието „flash mob“ и е 
организирал първата такава светкавична тълпа през лятото на 2003 г. в Ню Йорк, но тогава 
търговецът на дребно, чийто магазин е бил обект на действието на тълпата е бил предупреден 
своевременно за плана на хората да се съберат там. Първото успешно действие на 
светкавична тълпа е организирано пак от Бил Васик на 17 юни 2003 г., в Манхатън, Ню Йорк, 
като участниците преди това са изпращани в 4 бара на този квартал за инструкции относно 
замисъла на събирането и неговото място в последния момент преди събитието да започне.  
 Нет—ситизън, или както вече е утвърдено — нетизън (net + citizen = netizen), мрежови 
гражданин, гражданин на Мрежата. Той „получава възможност да пътува във виртуалната 
реалност, неограничаван от пространствените зависимости на физическата реалност. 
Съществува в свят, където степента на принуда е различна от тази в реалния свят, много по-
малко е ограничаван от националната държава.”981 

 

 В заключение на тази глава ще направя няколко практически и практични 
обобщения. Най-важното, което трябва да се запомни за мрежовостта е, че 
съвременното мрежово общество има за основа мрежовата организация 
(хоризонтално структурирана и децентрализирана), за която са характерни 
редица ефекти: 

✓ Ефектът „Сходен закон на разпространение”; 
✓ Ефектът „Безмащабност”; 
✓ Ефектът „Светът е малък” или „Малък свят”, известен също като 

„Шест степени на разделение”; 
✓ Ефектът „Три степени на влияние”; 
✓ Ефектът „Черен лебед”; 
✓ Ефектът „Клъстеризиране”; 
✓ Ефектът „Силата на слабите връзки”; 
✓ Ефектът „Богатите стават по-богати“, известен още като 

„Ефектът на Матея“. 
 Да обърнем внимание на последния от тези ефекти „Ефектът на 
Матея“. Той ни подсказва, че ние живеем във време и в свят, когато и най-
малкото конкурентно предимство може бързо да донесе огромни печалби, 
преимущества или ползи. Ако по-рано, разпределението на благата и на 
резултатите от оригиналните идеи ставаше относително по-плавно, по-
равномерно, с разумни темпове на акумулиране на плюсовете и позитивите, 
сега се случва нещо коренно, радикално различно — огромната част от пая, от 
дяловете, от парите и ресурсите се концентрира с колосална скорост в ръцете 
или в банковите сметки на тънък слой щастливци и удачници, на малцина 
избраници на съдбата, шанса и джакпотаMCLXXII. 
 Схемата е проста. Някой получава някак, по някакъв начин известно, 
може би дори микроскопично предимство — дали защото се досеща пръв да 
конструира, измисли, изобрети нещо; или защото му е провървяло съвсем 
случайно; или защото се е оказал преди всички на точното място в точното 
време (т.е. той става този, „който има”). И към него започва шеметно да се 
стича анормално голям дял от каймака. Всъщност, той обира практически 
целия каймак. Които са имали — на тях се дава, тяхното се приумножава, само 
че днес това става с много по-голяма скорост. „Богатите стават по-
богати“, „The rich get richer”, само че вече в много по-голяма степен! А тези, 

 
MCLXXI Бил Васик (Bill Wasik) — американски журналист. 
MCLXXII Джакпот (jack pot, jackpot) — нарастваща печалба при различни игри, лотарии и пр.; голям/неочакван 
късмет/награда. 



които нямат — те няма и да имат, или ще имат твърде малко, нищожна част, 
трохи, жълти стотинки, даже много по-малко отколкото досега.  
 Да, такъв е нашият свят — светът на „Ефекта на Матея”, само че 
повдигнат на квадрат, светът на все по-сериозните мрежови 
предизвикателства и децентрализирани рискове, на все по-разрастващите се 
мрежови структури и децентрализирани системи.  
 В самия „Ефект на Матея“ няма нищо страшно, нищо фатално, нищо 
означаващо обреченост и безнадеждност. Това е, както вече бе казано“ един 
напълно „нормален“ и съвсем „естествен“ модел. Това е моделът, по който 
функционира(ше) нашият свят. 
 По сходен начин (забележете!) чрез „Ефекта на Матея“ ръстът и т.нар. 
преференциално присъединяване или предпочитано свързване (preferential 
attachment) са характерни за: 

• огромното множество мрежови структури; 

• за функционирането на „Гугъл”; 

• за терористичните групировки; 

• за патологичните болести 

• за черните дупки; 

• за сексуалните връзки, телефонните обаждания, електронните писма, 
Facebook-, Skype- и icqMCLXXIII контактите (съвременните 
комуникационни и информационни технологии се развиват толкова 
бързо, че най-младите вече не знаят какво е това icq!); 

• за съавторството на учените; 

• а маркетингите „лице в лице”; 

• за социологическите агенции на манипулиращите общественото 
съзнание т.нар. голфър социолози (защото парите, които печелят чрез 
груба манипулация на общественото мнение и откровени измами в 
проучванията, те инвестират в голф игрища); 

• за „социалните епидемии” (заразяване на хората с вируси от идеи) и 
много, много други. 

 „Богатите стават по-богати“ („The rich get richer”) — това е законът на 
живота! Ето защо е много важно е да се запомни и да се помни, че нормалният, 
естественият свят е светът на „Ефекта на Матея”. И проблемът не е в този 
ефект, а в това (и аз вече го коментирах по-рано), че ако изпуснем духа от 
бутилката, т.е. изпуснем контрола над „Ефекта на Матея“, тогава нашият свят 
ще се изроди и вместо свят на „Богатите стават по-богати“ или „The rich get 
richer”, той ще стане ад — като премине към модела „Победителят получава 
всичко“ или „The Winner Takes All“. 
 Ето защо ние трябва да помним възможността и да изчисляваме 
вероятността за реализиране на подобен сценарий. Но това не означава да 
забравяме, че при всички случаи нашият свят си остава свят на „Ефекта на 
Матея“. А какво на практика означава това? Ще се опитам отново да го поясня.  
✓ Най-напред, да напомня, че ако във века на Томас Хобс по-силният 

изяждаше по-слабия, то във века на Томас Фрийдман по-бързият изяжда 
по-бавния. 

 
MCLXXIII ICQ  (I seek You — аз те търся), Ай Си Кю   — компютърна програма за комуникация, първообраз на чатенето и 
Skype. 



✓ Днес няма време за неувереност, колебание, съмнение в силите и 
способностите, за хленчене, униване и огъване. Днес секундата е с 
цената на цял живот или поне — с цената на по-добър живот. 

✓ Въпросът е да намериш нещо, което е твое конкурентно предимство — 
което си готов да измислиш, постигнеш, направиш, разкажеш, продадеш, 
споделиш, съобщиш, напишеш пръв. Не е задължително да си най-
добрият, а най-борбеният или най-съобразителният, или най-храбрият, 
или най-смелият, или най-рискуващият. 

✓ Важното е да вярваш в силите си, да „щракаш с пипето“, да търсиш това, 
което можеш да предложиш, да го предложиш пръв или сред първите, 
докато другите набират смелост и се оглеждат за подкрепа, застраховка 
на риска, защитна мрежа под високо опънатото въже, по което трябва да 
се мине. 

✓ Това ти дава възможност да потеглиш най-рано, да станеш „този, който 
има” и така ще може да ти се даде, да ти се приумножи това, което имаш, 
т.е. ще стане възможно да сработи „Ефектът на Матея”. 

✓ Нерешителният, съмняващият се, колебаещият се не се досеща, че „Най-
доброто е враг на доброто” и че „Направеното през днешният ден е три 
пъти по-добро от направеното след три дена”. 

✓ Нерешителният, съмняващият се, колебаещият се не искат да повярват, 
че Господ (който и да е той) най-вероятно на всеки от нас е дал нещо 
като способност, умение, талант и е важно да успееш да намериш това 
даденото в себе си и да го разгърнеш в пълна мяра. 

✓ Нерешителният, съмняващият се, колебаещият се работят за този, който 
е решителен, който не се съмнява в себе си, който не се колебае. Защото 
му позволяват да „дръпне” напред, да осребри с много своето малко 
конкурентно предимство. 

 Свят, в който властва „Ефектът на Матея” е труден за живеене, 
напрегнат, безпощаден и изнурителен свят. Това е свят, в който закъснееш ли 
на старта с миг, губиш на финала с цяла вечност. Когато властва „Ефектът на 
Матея” по принцип не е възможно да постигнеш толкова, колкото заслужаваш. 
Защото постигаш или твърде много, или твърде малко.  „Ефектът на Матея” 
означава преди всичко едно: „Богатите стават по-богати“ („The rich 
get richer”)! 
 Остана само да кажа още две изключително важни неща. 
 Първото е, че когато при „Ефекта на Матея” говорим за богати, за по-
богати, за богатство, се разбира не само и не единствено материално 
богатство. В „богати“ и „по-богати“, в „богатство“ влиза и това да си по-богат на 
идеи, на воля, на характер, на таланти, на ум, на готовност за борба, на 
контакти, на приятели, на съобразителност, на мечти дори… При „Ефекта на 
Матея“ всеки, който има някое от тези богатства, (ще) става по-богат — да, по-
богат и в материалния смисъл. По-умният (ще) получава много повече от онзи, 
от когото той е по-умен. По-талантливият (ще) получава много повече от онзи, 
от когото той е по-талантлив. По-неуниващият (ще) получава много повече от 
онзи, от когото той е по-неуниващ. По-смелият (ще) получава много повече от 
този, от когото той е по-смел. Защото такъв е законът на живота. И защото 
такъв е животът на закона… 
 Второто е, че ние сме длъжни да помним, че оттук нататък винаги ще 
бъдем изправени и все по-близо ще бъдем изправени до пропастта, до 
опасността, до възможността, до вероятността „Ефектът на Матея“ да бъде 



изпуснат от контрол, да се повдигне в квадрат, в куб или в „ен“-та степен, да се 
превърне в своето отрицание (зародиш на което той съдържа в себе си) и по 
този начин да се изроди в нещо много страшно и непоносимо, а може би и 
непобедимо. Именно това е моето предупреждение, приближавайки финала 
на тази монография, че моделът „Богатите стават по-богати“ („The rich 
get richer”), наистина един ден може да премине в модела „Победителят 
получава всичко“ („The Winner Takes All“). 
 Тази перспектива е съвсем реална. И за нея ние не можем да се сърдим 
на „Ефекта на Матея“, напротив — ние трябва да му бъдем благодарни, 
защото той ни казва много ясно (и вероятно затова посланието му е закодирано 
в Библията), че в самия него се крие неговото отрицание, че той носи на света 
развитие, но носи на света и проклятие — до една степен този модел 
означава именно развитие, над нея обаче той се превръща точно в това, за 
което иска да ни предупреди, стига ние да можем да разчетем вярно 
предсказанието му — в проклятие. Още веднъж ще напомня, че разликата 
между лекарството и отровата е много малка — тя се изразява в дозата, която 
организмът ще приеме. При една доза за него приетото е лекарство, в друга 
доза за него то е отрова. Точно такава е ролята, точно такова е значението, 
точно такъв е смисълът на „Ефекта на Матея“. Всичко останало зависи от нас. 
Единствено от нас. 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
За Мрежата, Кристо и скриването на видимостта като разкриване на 

същността  
  
       
 

Това ми напомня думите на Джонас Солк, създателя на 
ваксината срещу детски паралич, казани в отговор на 
въпроса каква е била главната цел в живота му. „Да бъда 
добър предшественик” — такова нещо може да каже само 
човек, дълбоко осъзнаващ мястото си във Вселената. 

Ерик УайнърMCLXXIV 

 
 
 Мануел Кастелс може би не е ученият, който най-напред заговори за 
Мрежовото общество, но неговата книга „Възходът на мрежовото общество“ 
(1996) се превърна в своеобразен манифестMCLXXV на изследователите, 
занимаващи се с тази тема.  
 „Възходът на мрежовото общество“ е първият том от трилогията 
„Информационната епоха: икономика, общество и култура“; вторият том е 
„Силата на идентичността“, като и двата са публикувани у нас, за разлика от 
третия том „Краят на Хилядолетието“.MCLXXVI,982,983,984. 
 Достатъчно е да обърнем внимание на общото название на трилогията, 
за да стане ясно, че Мануел Кастелс свързва изключително тясно Мрежовото 
общество и Информационната епоха. В редица свои много сериозни 
публикации (а той е изключително продуктивен — само аз имам като печатни 
издания или файлове седем негови обемисти книги, а отделните статии и 
интервюта са просто неизброими), Мануел Кастелс дава различни или 
припокриващи се дефиниции за Мрежовото общество, пропити от подобно 
разбиране за силната обвързаност между Мрежовото общество и 
Информационната епоха. 

Според Мануел Кастелс Мрежовото общество е:  

• „социална структура, която е резултат от взаимодействието между 
социалната организация, социалната промяна и технологичната 
парадигма, базираща се на цифровата информация и 
комуникационните технологии“985; 

• „социална структура, получаваща се в резултат на 
взаимодействието между новата технологична парадигма и 
социалната организация като цяло“986; 

• „общество, чиято социална структура е изградена от мрежи, 
задвижвани (привеждани в движение, захранвани) от базирана на 
микроелектроника информация и комуникационни технологии“987. 

 
MCLXXIV Джонас Солк (Jonas Salk, 1914—1995) — американски имунолог, създател на първата ваксина срещу 
полиомиелита (26 март 1953 г.). Полиомиелитът, наричан също детски паралич, е остро вирусно инфекциозно 
заболяване при хората. Източници на заразата са болни хора и вирусоносителите. Характеризира се с възпалителни 
изменения на сивото вещество на гръбначния мозък, парализи, тежко протичане и висока смъртност. Причинява се от 
полиомиелитни вируси. Боледуват предимно деца на възраст 1 до 5 години. Ерик Уайнър (Eric Weiner, 1963) — 
американски журналист и писател. Цитатът е от неговата “География на блаженството”, Велико Търново: Фабер, 2012, 
с. 136 (превод Нейко Генчев). 
MCLXXV Манифест (късно лат. manifestum — призив) — тържествено писмено обръщение на върховната власт към 
населението; писмено възвание с програмен характер; обръщение към населението; декларация на обществена 
организация, партия, група лица, съдържаща програма и принципи на дейност. 
MCLXXVI The Information Age: Economy, Society and Culture: The Rise of the Network Society (1996, 2000), The Power of 
Identity (1997, 2004), End of Millennium (1998, 2000). 



 Под „социална структура“ Мануел Кастелс разбира „организационните 
взаимоотношения (устройства) на хората, свързани с производството, 
потреблението, възпроизводството, жизнения опит и властта, изразени в 
съдържателна (разбираема) комуникация, (за)кодирана от (чрез) културата“988.  
Разбира се, той отхвърля технологичния детерминизъм, защото технологията 
не може да се разглежда независимо от социалния контекст, но подчертава 
важността на технологията като материална култура, насочвайки вниманието 
към специфичните социални процеси, свързани с възникването на тази 
съвременната технологична парадигма989. Или както пише Мануел Кастелс: 
„Технологията не определя обществото: тя е обществото. Обществото 
моделира технологията в съответствие с потребностите, ценностите и 
интересите на хората, които използват технологията. Нещо повече, 
информацията и комуникационните технологии са особено чувствителни към 
ефектите от начина, по който обществото използва технологията. И все пак, 
технологията е необходимо, но не и достатъчно условие за появата на нова 
форма на социална организация, базирана на мрежовата структура, т.е. на 
разпространяването на мрежовостта във всички сфери на дейност на базата на 
цифровите комуникационни мрежи“990. 
 Макар да изтъква, че „нашите общества все повече се основават на 
двуполюсното противопоставяне между Мрежата и Личността“991, Мануел 
Кастелс подчертава, че мрежовите структури не са ново обществено явление и 
са съществували неведнъж в историческото ни развитие. Те винаги са били 
достатъчно ефективно функциониращи, но за масовото им и успешно 
разпространение е препятствало това, че са губили конкуренцията с 
вертикалните структури по отношение на мобилизацията и управлението на 
ресурси. Затова мрежите в исторически план са се ограничавали в областта на 
частния живот, докато в управлението, икономиката, сигурността и ценностите 
са доминирали големите вертикални организации — държавата, църквата, 
армията, корпорациите, имащи централизирано звено за планиране и контрол. 
Сега обаче мрежовите технологии спомагат да се преодолеят тези исторически 
ограничения, а ефективността на мрежите нараства с нарастването на тяхната 
гъвкавост и децентрализацията на изпълнението. Цифровите комуникации са 
гръбнакът на мрежовото общество, а и индустриалната инфраструктура се 
преориентира към мрежова форма на организация и взаимодействие992,993. 

Мануел Кастелс пише: „Мрежовото общество е щастливо случайно 
съвпадение — във времето и пространството — на икономически, социални, 
политически и културни фактори, довели до появата на нови форми на 
социална организация, която, тогава, когато те имаха историческия шанс да се 
въоръжат със силата на информационализма, взе връх и се разпространи.“994 
Той пояснява още, че това случайно съвпадение за появата на мрежовото 
общество е всъщност съвпадението на три независими процеса през 70-те 
години на ХХ век, чието взаимодействие породи новата технологична 
парадигма, информационализма, както и неотделимо преплетената с нея нова 
социална структура — Мрежовото общество:   

1. Кризата и преструктурирането на индустриализма и на двата свързани 
с него модела на производство — капитализма и  „държавизма“ („стейтизъм“, 
statismMCLXXVII — държавният социализъм); 

2. Ориентираните към свободата културни социални движения в края на 
60-те и началото на 70-те години; 

 
MCLXXVII От state (англ.) — държава, щат. 



3. Революцията в информационните и комуникационните технологии995. 
 

ПОЯСНЕНИЕ 
 Мануел Кастелс смята, че силните сътресения в съветската икономика, започнали в 
средата на 70-те години на ХХ век и завършили с разпадането на Съветския съюз в началото 
на 90-те години, са израз на структурната неспособност на „държавизма“ и на съветския 
вариант на индустриализъм да осъществи преход към информационното общество. 
 Под „държавизъм“ или стейтизъм (statism) Кастелс разбира социална система, 
организирана около присвояването на икономическите резултати, активи, добавени стойности 
и продукти на обществото от държащия властта в държавата апарат, в отличие от 
капитализма, при който икономическите резултати, активи, добавени стойности и продукти на 
обществото се присвояват от тези, които притежават собствеността и/или властта във или се 
осъществяват чрез икономическите организации. Докато капитализмът е ориентиран към 
максимализиране на печалбата, „държавизмът“ е ориентиран към максимализиране на 
властта, т.е. към нарастване на военната и идеологическата способност на държавния апарат 
да налага своите цели върху възможно най-голям брой субекти и на възможно най-дълбоки 
нива на тяхното съзнание.  
 Под индустриализъм Кастелс разбира способ (начин, тип, метод) на развитие, при 
който главните източници на производителност са количественото нарастване на факторите на 
производство (работна сила, капитал, природни ресурси), заедно с използването на нови 
източници на енергия. 
 Под информационализъм Кастелс разбира способ (начин, тип, метод) на развитие, при 
който главният източник на производителност е качествената способност да се оптимизира 
комбинацията от и използването на фактори на производство на базата на знанието и 
информацията. Възходът на информационализма е неделим от новата социална структура 
— мрежовото общество. 
 Последната четвърт на ХХ век бе белязана както за капитализма, така и за 
„държавизма“ от прехода от индустриализъм към информационализъм и от Индустриалното 
общество към Мрежовото общество — динамичен и многоаспектен процес, съпътстващ 
революцията в информационните технологии. В Съветския съюз този преход изискваше 
мерки, които подкопаха коренните интереси на държавния бюрократичен апарат и на 
партийната номенклатура. Разбирайки колко критично важно е да се осигури 
трансформирането на съветската система към много по-високи нива на производителните 
сили и на технологичната мощ, реформаторите, водени от Михаил Горбачов, поеха хазартния 
риск да апелират към обществото да преодолее съпротивата на номенклатурата чрез 
гласность (гласност, откритост) и да се модернизира обществото чрез перестройка 
(преустройство, преструктуриране). Но историята многократно е показвала, че винаги когато 
руското общество започва политически промени, които дълго време са били потискани, то от 
един момент нататък отхвърля предложените му от властта политики и се устремява към свои 
собствени политически цели и разбирания, които неизбежно стават непредсказуеми и 
неконтролируеми996. 

 
 От казаното по-горе се вижда, че Мануел Кастелс свързва практически 
неотделимо и неотличимо съвременната социални структури (все повече 
мрежови) и модерните информационни и комуникационни технологии. В една 
наистина не малка степен той е прав. И все пак, без да се отрича (а кой бе 
дръзнал да го направи!) значителната роля на технологиите върху социалната 
организация на обществото, според мен обществото е мрежово не заради 
мрежовите съвременни комуникационни и информационни технологии, а 
много повече тези технологии са мрежови, защото обществото е мрежово. 
 Мануел Кастелс поставя въпроса за властта в Мрежовото общество. Тъй 
като думата power на английски език означава власт, но също така мощ, 
могъщество, както и сила, то в опита за пресъздаване на неговия анализ,  тези 
значения се преплитат. Можем да построим — в духа на досегашните ни 
разсъждения, следната логическа последователност:  
 Власт → Сила → Насилие.  



 Властта се осъществява чрез прилагане или възможността от прилагане 
на Сила, а прилагането на Силата е Насилие.  
 Мануел Кастелс определя властта като способност за установяване 
на връзки и отношения (свързваща, релационална способност, relational 
capacity), която позволява на един/ни социален/ни àктор/и (деец/дейци) да 
въздейства/т асиметрично върху решенията на друг(и) социален/ни 
àктор/и (деец/дейци) по начини, които да придават сила на (да засилват) 
неговата/тяхната воля, интереси и ценности. Властта се упражнява чрез 
принуда (или възможността за принуда) и/или чрез конструиране (изграждане) 
на смисъл (значение) на базата на дискурсите, чрез които социалните àктори 
(дейци) ръководят, направляват своите действия997. 
 Властта е вградена в структурата, отношенията и институциите на 
обществото, тя се изразява чрез доминиране, което, както вече  бе казано в 
Първа глава) може да бъде структурно (структурна власт) или символно 
(символна власт), а също така прилагано (като сила) или запазващо се като 
възможност да бъде приложено (заплаха от сила). Съответно насилието е 
също така структурно (чрез твърдата сила) или символно (чрез меката сила), 
както и приложено или съществуващо като заплаха да бъде приложено. 
 Въпросите за източниците на властта и нейния характер, за силата и 
насилието в мрежовите структури, са обект на много сериозно изследване от 
Мануел Кастелс. В даденото от него определение за властта понятието „деец“ 
обхваща широк кръг от действащи социални агенти — индивидуални и 
колективни àктори (актьори), организации, институции и мрежи, но общото 
между тях е, че те всичките отразяват и изразяват присъствието си в 
обществото чрез действията на хората, от които са съставени, дори тези 
действия да са институционализирани като йерархични или мрежови структури.  
 В определението на Мануел Кастелс всяко от включените в него понятия 
има определен смисъл. Така например, релационалната способност 
означава, че властта не е свойство, а отношение и затова не може да се 
разглежда извън взаимоотношенията на двата свързани в това отношение 
субекти — този, който властва и този, над когото властват. Асиметричността 
означава, че докато влиянието в едно отношение, извадено от властовия 
контекст е реципрочно, то при властовото отношение винаги единият субект 
може да оказва по-голямо влияние върху другия, но в същото време тази 
негова способност не е абсолютна (100%:0%), а е относителна (в някакво 
съотношение, например 70%:30%), така, че подчинението не е пълно, 
ултимативноMCLXXVIII и безпрекословно, а винаги има възможност за несъгласие 
и дори за съпротива. Когато това съотношение се промени в полза на доскоро 
подчинения и в ущърб на доскоро властващия, протича процес на 
институционална или структурна промяна, в зависимост от характера на 
техните отношения и принципите за функциониране на обществото, които тези 
отношения засягат. Другата възможност (т.е. да не се осъществи процес на 
институционална или структурна промяна) би се реализирала, ако съответното 
отношение се извади от властовия контекст, т.е. превърне се в не-социално, а в 
лично или се преустанови въобще. В човешкото общество, за разлика от други 
мрежовоструктурирани системи, властта, силата, насилието съществуват само 
като обществени отношения, вградени в институции, правила и ценности и 

 
MCLXXVIII Ултимативен — категоричен, заповеден, повелителен, безпрекословен, безусловен; ултиматум (лат. ultimatum) 
— искане, свързано с ограничение на време, принуждаващо към изпълнение, а също така със заплаха за сериозни 
последствия в случай на неизпълнение. Ултиматумът се явява демонстрация на нежелание на каквито и да е 
преговори. 



когато те загубят тази си същност, тогава това не са властови отношения, 
съпровождани с властово обусловено насилие и властово легитимизирана 
сила, а стават физическо или морално насилие, което системата (държавата, 
обществото, общността) не е упълномощила никого да упражнява над никого и 
затова тя, системата, включва властовите си структури да предотвратят това 
насилие, да го делегитимизират и санкционират с цялата строгост на 
съществуващите в системата закони998. 
 Както вече бе казано в Четвърта глава, мрежата се определя от 
програмата, която й предписва нейните цели и правила за действие. Тази 
програма е изградена от кодове, които включват оценка на действието и 
критерии за успех или провал на мрежата. В социалните и организационните 
мрежи социалните актьори, налагайки своите ценности и интереси, и във 
взаимодействие с другите социални актьори, са източник за създаването и 
програмирането на мрежите. Но веднъж конструирани и програмирани, 
мрежите следват инструкциите, записани в техните операционни системи и са 
способни да се самоорганизират и самоконфигурират в рамките на 
параметрите на техните цели и процедури. За да се променят резултатите от 
дейността на мрежата е необходима нова програма (множество от целево 
ориентирани и съвместими кодове) да бъде инсталирана в мрежата и това 
може да стане от фактори извън мрежата. 
 Мануел Кастелс многократно пояснява, че мрежите (както и 
съвкупностите от интереси и ценности, които те въплъщават) непрекъснато си 
сътрудничат (взаимодействат си) или съперничат (конкурират се). 
Сътрудничеството (взаимодействието) се основава на способността на 
мрежите да комуникират помежду си. Тази способност зависи от 
съществуването на кодове за превод и взаимна съвместимост между мрежите 
(протоколи за комуникация) и от достъпа до свързващите точки 
(превключватели). Съперничеството (конкуренцията) между мрежите зависи 
от способността на една мрежа да бъде по-ефективна („да надиграе“) 
останалите мрежи чрез най-висока ефективност в своите действия или да „се 
съюзи“ с едни мрежи срещу други. То може да има и ясно изразен деструктивен 
резултат, като „победилата“ мрежа разруши „превключвателите“ на 
конкурентните мрежи и/или се намеси необратимо в техните „комуникационните 
протоколи“. Работата на мрежите се базира на бинарнатаMCLXXIX логика 
„включване—изключване“999. 
 Както вече бе казано в Четвърта глава, Мануел Кастелс формулира 
следната хипотеза: „Общата култура на глобалното Мрежово общество е 
културата на комуникационните протоколи, позволяваща комуникацията 
между различните култури на базата не на споделените ценности, а на 
базата на споделената ценност на комуникацията“1000. С други думи, новата 
култура се изгражда не от съдържанието, а от процеса, точно както 
конституционната демократична култура се базира на процедурата, а не на 
същността на съответните програми. Глобалната култура в Мрежовото 
общество е културата на комуникацията заради самата комуникация. Тя е една 
отворена и с отворен край мрежа на културните значения, които могат не само 
да съществуват съвместно, но и да си взаимодействат и да се модифицират 
едно друго на базата на взаимния обмен. Културата на Мрежовото общество е 
културата на комуникационните протоколи между всички култури в света, 
развита на базата на общата вяра в силата на мрежовостта и на синергията, 

 
MCLXXIX Бинарен (лат. binarius — двоен) — двоен, двоичен, от две части, два компонента, от 0 и 1. 



получена чрез даването на другите и получаването от тях на информация и 
изпълнени със смисъл значения. Само така ще се засили разбирането между 
обвързаните в Мрежовото общество различни култури и ще се създаде 
жадуваната предпоставка за взаимното разбиране без недоверие и стереотипи 
и за преодоляването на извечния страх от Другия — от Другия, който (според 
нашите, наследени от архаичното време предчувствия и опасения, страхове и 
комплекси) винаги таи някакви агресивни и ирационални по своята същност 
намерения, разчитани от нас единствено като заплахи1001. 
 Конструирайки по този начин своя понятиен инструментариум, Мануел 
Кастелс пристъпва към анализа на въпроса за властта (а оттук и по указаната 
от нас логическа последователност — за силата и насилието) в мрежите. За 
тази цел той разглежда четири вида власт в мрежовите структури:  

• Власт на свързаните в мрежата (мрежовоизградена власт, 
networking power);  

• Власт на мрежата (мрежовоприсъща власт, network power); 

• Власт в мрежата (мрежовосвързана власт, networked power); 

• Власт да се създават (изграждат) мрежи (мрежовосъздаваща 
власт, network-making power). 

 Ще се опитам да поясня всяка от тези четири вида власт: 
 Власт на свързаните в мрежата (networking power) — това е властта 
на àкторите и организациите, включени в мрежите и съставляващи ядрото на 
глобалното Мрежово общество над човешките общности (групи, колективи) или 
индивидите, които не са включени в тези глобални мрежи. Тази форма на власт 
оперира в бинарен режим, т.е. чрез „включване—изключване“. Както вече стана 
ясно, в Мрежовото общество цената на включването е много по-ниска от 
цената на изключването и обратното — загубите при изключване от (не-
включване във) мрежите нарастват много по-бързо от ползите от включване в 
тях. Заедно с това обезценяването на един изключен от (не-включен във) 
мрежите àктор също нараства много по-бързо от ценността му, когато той е 
включен в тях. Мрежите не само повишават цената (и ценността) на 
включените в тях àктори, но и с факта на разширяването и увеличаването на 
включените àктори нараства цената (ценността) на мрежата, което е пряко 
свързано с нарастването на нейната Власт над други мрежи, изразяваща се 
именно във Власт на свързаните в тази мрежа. 
 Властта на мрежата (network power) — това всъщност е властта на 
мрежата над участващите в нея àктори (компоненти). Глобализацията включва 
социално координиране (съгласуване) между множество свързани в мрежата 
àктори и това координиране изисква стандарти — именно стандартите, които 
създават възможност и благоприятстват глобалната координация 
представляват това, което Мануел Кастелс нарича Власт на мрежата.  
 Представата за Властта на мрежата се базира на две идеи — първо, че 
координиращите стандарти са много по-ценни, когато по-голям брой хора ги 
използват; и второ, че тази динамика може да доведе до нарастващо 
елиминиране на алтернативите, чрез и при които иначе би бил възможен 
общностен (колективен) свободен избор. Възникващите глобални стандарти 
дават възможност за намиране на решение на проблема за глобалната 
координация между участниците, но това става чрез налагането на едно 
решение над останалите решения и заплахата за елиминиране на 
алтернативните решения за дадения проблем. 



 Ето защо стандартите (или комуникационните протоколи в 
терминологията на Мануел Кастелс) определят правилата, които трябва да 
бъдат приети в мрежата. В този случай властта се упражнява не чрез 
изключване от мрежата, а чрез налагане на правила за изключване. Разбира 
се, в зависимост от нивото на откритост на мрежата, тези правила могат да 
бъдат преговаряни, договаряни и предоговаряни от нейните компоненти. Но 
веднъж установени, правилата стават задължителни за всички възли и 
зачитането на тези правила е това, което определя съществуването на 
мрежата като комуникационна структура. Властта на мрежата, следователно, е 
властта на стандартите на мрежата над нейните компоненти, независимо, че 
тази мрежова власт всъщност отразява интересите на определена подчаст от 
мрежата (като правило стояща в основата на създаването на мрежата и 
участвала в определянето на нейните стандарти, т.е. комуникационни 
протоколи).  
 Власт в мрежата (networked power) — тази власт се различава от 
Властта на мрежата (networking power) и Властта на свързаните в мрежата 
(network power) и е форма на власт, упражнявана от някои възли над други 
възли вътре в мрежата (в комуникационните мрежи, например, това се 
изразява като власт да се определя дневния ред, да се ръководи 
изпълняването му и да се вземат редакционните решенията в организациите, 
които притежават и управляват функционирането на мултимедийните 
комуникационни мрежи).  
 Как обаче действа и въздейства Властта в мрежата? Най-напред е 
естествено да се осмисли фактът, че всяка мрежа има свои властови 
отношения, които зависят от заложените в нейната програма цели. Освен това 
всяка мрежа има свои вътрешни зависимости и взаимоотношения, които се 
влияят от зависимостите и взаимоотношенията в другите мрежи (политическата 
мрежа, например, не е напълно независима от медийната, а финансовата — от 
икономическата, както и медийната от финансовата, а икономическата от 
политическата). Затова властта на едни възли (участници) в една от мрежите 
не е резултат от отношенията само вътре в съответната мрежа — тази власт 
черпи ресурси и конкурентни предимства от други мрежи, но се реализира 
основно вътре в самата мрежа. Два възела могат да участват в различни 
мрежи и да имат различни властови отношения в тях, затова релационното и 
асиметричното съдържание на властта може да бъде различно в двете мрежи, 
но да носи отпечатъка на едната от тях, проявявайки се в другата. Медийният 
магнат е зависим от политическия лидер в политическата мрежа, но пък 
политическият лидер е зависим от медийния магнат в медийната мрежа. Всеки 
един от тях в „своята“ мрежа може да притисне (и дори „да размаже“) другия, 
затова те трябва да търсят сътрудничество в конкуренцията си и конкуренция в 
сътрудничеството си. Лошото е, когато те обединяват усилията си и в двете 
мрежи в полза на тях, главно на тях и дори единствено на тях двамата. Това 
вреди на обществото и задушава кислорода на множество участници във всяка 
от двете мрежи и може дори да нанесе непоправим ущърб на някои други 
мрежи (например икономическата, финансовата). 
 Властта да се създават (изграждат) мрежи (network-making power) — 
това е способността да се създава и програмира мрежа. Например в случая на 
мултимедийна мрежа, т.е. мрежа за масова комуникация, това е властта на 
собствениците и управляващите медийните корпорации — държавни или 
частни — те са тези, които владеят финансовите, законовите, 



институционалните и технологичните средства да организират и ръководят 
мрежите за масова комуникация и единствени имат решаващата дума да 
определят съдържанието и формата на комуникация по начин, който позволява 
най-добре да бъдат реализирани целите на мрежата — постигане на печалба, 
добиване на власт, формиране на култура. 
 Според Мануел Кастелс да се мисли за властта в Мрежовото общество в 
понятията на предходната, индустриална държавноцентрична система 
постепенно започва да губи своя смисъл. Същестуват вече нови форми на 
доминация и взаимодействие, които са свързани с новите àктори и новата 
среда, в която те функционират, така че най-важните форми на власт следват 
все повече логиката на Властта да се създават (изграждат) мрежи (network-
making power). Може да се обобщи, пише Мануел Кастелс, че в света на 
мрежите способността да се осъществява контрол над другите зависи от два 
основни механизма:  

(1) способността да се създават мрежи и да се 
програмират/препрограмират мрежи, в съответствие с целите, 
зададени за тези мрежи; и  

(2) способността за свързване и обезпечаване на сътрудничество 
между различните мрежи чрез споделяне на общи цели и 
комбинирането на ресурси, като в същото време се предотвратява 
или отстранява съперничеството (конкуренцията) от други мрежи, 
чрез създаване на стратегическо сътрудничество с партньорските 
мрежи.  

 Нека напомня, че носителите на първата от тези способности и 
съответно властови позиции, Мануел Кастелс нарича програмисти, а на 
втората от двете способности и съответно властови позиции — 
преключватели. По-горе бе казано, че според него програмистите и 
превключвателите са социални àктори, но те не се идентифицират 
задължително с една конкретна група или индивид — най-често те оперират в 
интерфейса (връзката) между различните социални àктори, дефиниран в 
понятията на тяхната позиция в социалната структура и в организационната 
рамка на обществото. Така че, продължава Мануел Кастелс, властовите 
фактори в мрежите са самите мрежи — но не абстрактните, безсъзнателни 
мрежи, не някакви несъзнаващи автомати, а (вж. отново, защото е 
изключително важно, Четвърта глава!) хората, организирани около техните 
проекти и интереси, при това същите тези хора не са отделни, изолирани, 
атомизирани и анонимизирани àктори (индивиди, групи, класи, религиозни 
лидери, политически лидери) — а са взаимодействащи, влизащи в сложни 
отношения, свързани и обвързани помежду си, доколкото упражняването на 
властта в мрежовото общество изисква комплексни усилия за съвместни 
действия, които излизат отвъд алиансите, за да се превърнат в нова форма на 
субект, сроден с дееца-мрежа на Бруно Латур1002. 
 Не е възможно да се осмисли понятието за власт във, със, на и чрез 
мрежата, ако не се вникне по-дълбоко в ключовите понятия на Мануел Кастелс 
„програмисти“ и „превключватели“ и съответно в двете измерения на 
властовите способности — програмиране и превключване. 
 Способността за програмиране на целите на мрежата (както и 
способността за нейното препрограмиране) е изключително съществена, 
защото веднъж програмирана, мрежата ще функционира ефективно и ще се 
преконфигурира по отношение на структурата и възлите така, че да постига 



своите цели. Това как различните àктори ще програмират мрежата, е 
специфичен за всяка отделна мрежа процес. Ето защо властовите отношения 
на мрежово ниво трябва да бъдат идентифицирани и разбирани в 
специфичните понятия на отделната мрежа. При все това всички мрежи 
споделят общи характеристики — идеи, визии, проекти, рамки), — генерирани 
от техните програми и свързани с културата на мрежите, с мрежовата култура.  
 В Мрежовото общество културата е вградена най-вече в процесите на 
комуникация. Поради това идеите могат да бъдат генерирани от различни 
части и подчасти на мрежата и е естествено като имащи различни 
първоизточници, съответно да имат и свои специфики, но те се вписват, 
обработват и възприемат съгласно мрежовата програма и чрез 
съществуващите в мрежата комуникации. По този, главно по този, а на 
практика единствено по този начин, стигат до останалите части и подчасти на 
цялостната мрежа. И така, главно така, а на практика единствено така се 
осъществяват контролът, влиянието и способността за ефективна комуникация 
в мрежата и тяхното основно значение, базисното им съдържание, 
определящото послание е закодирано в програмата, зададена за 
съществуването и функционирането на мрежата. С други думи, процесът на 
комуникация в обществото, както и организациите и мрежите, които 
осъществяват този процес на комуникация, са ключовите полета, в които се 
формират програмните проекти и където се изграждат отделните общности, 
участващи в реализирането на тези проекти. 
 Способността за превключване е вторият източник на власт в мрежата. 
Тя се изразява в контрол върху свързващите точки между различните 
стратегически мрежи. Както знаем, именно заемащите тези позиции и 
владеещите тази способност Мануел Кастелс нарича превключватели. Това са 
много специфични зони на действие — интерфейси, в които и малко 
конкурентно предимство може да донесе голяма власт (да си представим 
ключовите връзки между политически и икономически мрежи — в западните 
държави; или между политическите и медийните мрежи — в държавите в 
преход; или между религиозните и социалните мрежи — в ислямските 
държави). Но нека да стане ясно, че тук все повече се отдалечаваме от 
разбирането за един монолитен елит, по-скоро говорим за мрежи от 
преплитащи се елити, владеещи определени сфери от програмирането и 
превключването и споделящи ги съвместно (взаимодействие, 
сътрудничество) или обменящи ги по „пазарни цени“ (конкуренция, 
съперничество). За да може да функционира обществото като мрежа от мрежи 
обаче, програмите на доминиращите мрежи в него трябва да имат поне 
критичен минимум от съвместими цели между съответните мрежи и да 
съхраняват способности за превключване и комуникация, така че да възниква 
удовлетворително ниво на синергия и да се ограничава до удовлетворително 
ниво конфликтността помежду им. Програмистите и превключвателите са двете 
страни на една и съща монета (властта), но за нормалното функциониране на 
обществото (като мрежа от мрежи), не е добра идея в едно и също лице, или 
структура да се съединяват на 100% програмиста и превключвателя — пример 
за това са съвместените роли на Силвио БерлускониMCLXXX в Италия и като 
медиен магнат (т.е. фундаментална част от медийните мрежи), и като водещ 

 
MCLXXX Силвио Берлускони (Silvio Berlusconi, 1936) — италиански политик, предприемач, застрахователен и медиен 
магнат. Той е най-дългогодишният министър-председател на Италия, като заема този пост съответно в периодите 
1994—1995 г., 2001—2006 г. и 2008—2011 г. 



политик (т.е. като фундаментална част от политическите мрежи), и като крупен 
бизнесмен (т.е. фундаментална част от икономическите мрежи). 
 Програмистите и превключвателите са онези àктори, които заради своите 
позиции в социалната структура, притежават Властта да се създават мрежи 
(network-making power), огромната част въобще от властта в Мрежовото 
общество. Съответно борбата за власт в Мрежовото общество се изразява 
преди всичко в борба (силова — военна и терористична; идеологическа — 
идейна и пропагандна, политическа — демократична и недемократична; 
етическа — морална и безнравствена) за заемането на позициите на 
програмистите и превключвателите, т.е. да се получи правото да се 
програмират или препрограмират водещите мрежи (да се влияе на техните 
цели и функциониране, като евентуално се стигне и до възможността да се 
разпадат тези мрежи, като останат без цели и без ценности) или да се получи 
възможността да се превключват мрежите (да се влияе на тяхното 
включване и изключване към мрежата от мрежи или на превключването 
помежду им, като евентуално се стигне и до възможността да се блокират 
включването, отключването и превключването)1003. 
 В съвременното общество настъпват редица промени. То става все 
повече глобализирано, постмодерно, рисково и мрежово и затова изпитва все 
по-нарастваща потребност от мрежови технологии. В края на краищата доскоро 
мрежови по своята същност технологии не се справяха с трансформацията на 
обществото в мрежово (да напомням ли, че и в България комунистическата 
власт се стремеше да инвестира във високите технологии — страната ни криво-
ляво произвеждаше относително нелоши компютри „Правец“, имаше поне 
донякъде модерни производства на запаметяващи устройства, правеха се 
първите крачки в автоматизацията на инженерния труд, като с това в Института 
към Завода за тежко машиностроене край град Радомир се занимавах дори и 
аз, в качеството си на редови програмист). Но макар да се внедряваха 
съвременни технологии, обществата не се променяха съществено. Напротив, 
светът бе разделен на две остро поляризирани системи, между които бе 
издигната Берлинската стена и спусната Желязната завеса (и двете изглеждаха 
сякаш вечни). Едва рухването на тази двуполюсна геополитическа 
конфронтация отвори огромни пространства за преминаване от 
вертикализиране към хоризонтализиране и от йерархизиране към 
мрежовизиране. Разбира се, че технологиите са важни и тяхното развитие 
също в някаква степен ускори промените. И все пак, няма никакво съмнение, 
че именно демократизацията и настъпващата постмодерност, това, че 
светът започна да става плосък, по симпатичната метафора на Томас 
Фрийдман, създадоха плодородната почва за хоризонтализиране и 
мрежовизиране.  
 Новите комуникационни и информационни технологии посяха семената 
си в тази плодородна почва. Поради силата на обратната връзка, когато 
следствието влияе на причината, която го е породила, вече е трудно да се каже 
кое е първо — кокошката или яйцето. Но аз си мисля, че тези нови 
комуникационни и информационни технологии отговарят много повече на 
въпроса Как? — как ще протича, с какви темпове ще настъпва мрежовото 
общество; докато обществените, социалните, политическите, менталните 
трансформации отговарят на въпроса Какво? — какво се случва с обществото, 
а се случва това, че то се превръща в мрежово.  



 Аналогична е ситуацията и с така любимия пример на Мануел Кастелс за 
индустриалното общество и индустриалната революция (както вече посочих, 
той нарича нерядко индустриалното общество и процесите, свързани с 
масовото производство и енергийните източници „индустриализъм“, а 
постиндустриалното общество и съвременните процеси, свързани с 
нарастващата роля на информацията и знанието — „информационализъм“1004). 
Човечеството в други, по-ранни времена и в други, неевропейски цивилизации 
и региони е откривало по-голямата част от удивителните технологии, които в 
Европа доведоха до велика технологична революция — Индустриалната. Но 
тези открития не са породили индустриални революции в онези по-ранни 
времена и в онези, неевропейски цивилизации или региони.  
 Технологичната революция — извинявам се за тавтологията, —
естествено изисква революция в технологиите, но само като необходимо, а 
значи недостатъчно условие. За да се случи технологичната революция освен 
революция в технологиите е нужно още нещо. Нека се върнем за кратко в 
късносредновековна Европа. Тогава именно в нейните недра постепенно 
настъпват социални, политически, икономически и ментални промени, започва 
да се появява новият човек, да покълнват новите обществени, културни, 
когнитивни (свързани със знанието) и индустриални отношения. И именно 
тогава откритията в новите технологии дават резултат, защото хвърлят 
семената си във вече станалата плодородна почва — в разораната почва на 
трепетното очакване, на страстното жадуване за революционни промени в 
обществото, в неговото функциониране, управление и развитие, в неговото 
разбиране за самото себе си и за смисъла и целите на съществуването му.  
 Мисълта ми е, че промените в обществото неизменно и като с някаква 
магическа историческа предопределеност (детерминираност) изпреварват — 
понякога решително, а понякога поне с мъничко — промените в технологиите. 
Ако обществото е узряло за радикални промени, новите технологии намират 
широк простор за развитие и невиждани по-рано мащаби за прилагане — до 
такава степен, че тези технологии започват да дават названието на 
обществото. Ако обаче технологиите изпреварват узряването на обществото, 
то техните семена попадат в суха, неплодородна почва и не довеждат до 
радикални промени в обществото. А че именно обществените промени са 
водещи спрямо промените в технологиите, се доказва от историческото ни 
развитие: 

✓ Когато узрялото за промени общество „случва“ на революционно нови 
технологии, то ускорява неимоверно своето развитие — блестящ 
пример за това е късносредновековна Европа; 

✓ Когато обществото е узряло за промени, но не „случва“ (т.е. просто не 
се натъква) на революционно нови технологии, жаждата му за 
промени прекипява и то се потапя в продължително безвремие — 
блестящ пример за това е късносредновековна Япония; 

✓ Когато едно общество не е узряло за промени, а се „сблъсква“ с 
революционно нови технологии, то тези технологии не сработват и не 
довеждат до революционни промени в обществото — блестящ пример 
за това е късносредновековен Китай; 

✓ И накрая, когато обществото не е узряло за промени и не „случва“ на 
(т.е. просто не се обогатява с) революционно нови технологии, то 
изпада в продължително болестно състояние и в тежка социална 



агония — блестящ пример за това е късносредновековна Турция (по-
точно Османската империя). 

 Мрежовото общество е резултат от развитието на човечеството, социума 
и обществото. За разлика от строгия, а понякога профанизиран или поне 
сакрализиран, исторически материализъм на комунистическата 
(социалистическата) идеология, аз не бих твърдял, че появата на Мрежовото 
общество е била предопределена, неизбежна и единствено възможна като 
историческа алтернатива. Но неумолимият закон на историята е, че се е 
случило само това, което се е случило. В историята всъщност няма „Ако …, то 
…“, няма „А какво би станало, в случай че?“. Пътят, по който от даден период 
при дадено стечение на обстоятелствата, поема човечеството, е само една от 
вероятно съществуващите (съществувалите) алтернативи, но вече 
реализирала се, тази алтернатива за историческата наука е единствено 
възможната. Несъмнено могат и безспорно трябва да се анализират 
причините, поради които точно тази алтернатива се е състояла и сбъднала, но 
освен интелектуално занимание или — в другата крайност — гледане 
postfactumMCLXXXI на кафе, всеки дебат за преимуществата на някаква различна, 
разбира се хипотетична, алтернатива губи смисъл.  
 В същия дух разсъждавам и аз. За мен са важни причините, довели, в 
случая, до настъпването на Мрежовото общество и ако гледам на него като на 
единствено възможното, като на напълно логично настъпилото, то е защото 
именно то се е реализирало, именно то е настъпило. И главните причини за 
настъпването и реализирането му аз виждам в промените на обществото, в 
промените с обществото, в промените на и със средата (геополитическа, 
геоикономическа, геосоциална и геокултурна), в която обществото 
функционира. Затова не мога да приема напълно тезата за случайно стеклите 
се щастливи обстоятелства или за щастливо стеклите се случайни 
обстоятелства, в които обстоятелства едва ли не най-важното е 
изобретяването и развитието на модерните комуникационни и информационни 
технологии.  
 Мрежовото общество настъпваше, то постепенно настъпваше, то щеше 
да настъпи и без взрива на комуникационните и информационните технологии, 
но именно дълбоките негови същности му позволиха да оцени тяхното 
значение, да се въоръжи с тях и да се „разправи“, образно казано, с другите 
алтернативи (които вероятно са съществували, но ние не можем днес, със 
задна дата да определим дали са били само хипотези, или наистина са били 
алтернативи, т.е. достатъчно значими и с достатъчно сериозни аргументи, за да 
имат своя вероятност за реализиране и свое право да се борят за това 
реализиране). 
 За това, че макар и изключително важни, комуникационните и 
информационните технологии не са единствено важни за настъпването и 
развитието на Мрежовото общество, говорят процесите и промените в 
различни сфери на човешката дейност — политика, икономика, енергетика, 
култура, спорт и т.н. Редица от тези процеси и промени в една или друга степен 
не са свързани пряко с новите комуникационни и информационни технологии.  
 Мрежовостта и съпътстващата я хоризонтализация на структурите и 
комуникациите са обект на анализ в системата за международни отношения 
(вж. например изследването на Ан-Мари Слотър „Истинският нов световен 

 
MCLXXXI Postfactum (лат. — след направеното) — след събитието, след свършения факт, след като нещо е извършено, 
накрая. 



ред“1005). В икономиката аналогични анализи се правят от поне 2—3 
десетилетия и се разработват идеи за нова архитектура на компаниите, за 
организационна култура, за нови методи за управление и контрол (вж. 
например книгата на Робърт Лийч „Трудът на нациите. Как да се приготвим за 
капитализма на ХХI век“1006). Далеч преди Интернет стана ясно, че 
хоризонталната, мрежово организирана „Майкрософт“ (Microsoft)MCLXXXII на 
полето на компютъризацията и създаването на машини за производство на 
свързани със знанието продукти ще води сериозна битка със и ще започне 
постепенно да взема връх в областта на високоинтелигентните софтуерни 
продукти над вертикалната, йерархично организирана „Ай Би Ем“ (IBM)MCLXXXIII; 
както и че мрежово изграденият „Макдоналдс“ (McDonald’s)MCLXXXIV, ще стане 
нещо много повече от международна структура от заведения за обществено 
хранене — ще се превърне в знак на времето, в тип култура на обслужване и 
отношение към клиента, в част от глобализацията и неин символ 
(макдоналдизация), та дори в най-адекватна единица за валутен обмен — 
доларът се обменя по „курса“ на „Big Mac“ в съответната страна и в САЩ. Това 
не е шега, напротив — най-престижното икономическо списание „Икономист“ 
(The Economist)MCLXXXV изготвя всяка година класация на валутите, която ги 
оценява по справедливата им стойност. За тази цел списанието изчислява 
индекс Big Mac чрез цената на хамбургера „Big Mac“ в 120 държави по света и в 
съответствие с цената на хамбургера в САЩ: „Индексът Big Mac е образен 
начин да се прецени доколко валутите се отклоняват от своята справедлива 
стойност. Той се базира на теорията за паритет на покупателната сила (ППП) 
на валутите, която твърди, че в дългосрочен план обменните им курсове се 
движат в посока към изравняване на цените на идентична кошница от стоки в 
две отделни страни“1007. 
 Ние виждаме как транснационалните компании изплитат свои мрежи (по-
скоро мрежи от мрежи) и успяват да извличат големи печалби, не само 
ползвайки се от спецификите на отделните държави (например евтина работна 
ръка, занижени екологични изисквания), не само заради ефекта на мащаба или 
заради възможността да оперират в различни региони и така да съчетават 
своята глобалност с локалните ефекти и специфики, но и заради свойствата, 
присъщи на мрежовите структури — ефективност, скорост, възможност за 
мобилизация, самоорганизация, самосинхронизация. Транснационалните 
компании чрез мрежовостта плуват в свои води. Те осъзнаха едва ли не първи 
колко сериозни конкурентни предимства и понякога невидими, а нерядко 
видими, монополни преимущества им носи мрежовостта и много бързо 
започнаха да сплескват йерархиите, да засилват децентрализацията, да 
позволяват на клоновете си да се самоорганизират като мрежи, да се 
разпълзяват и да достигат необходимото ниво на сложност, без това да влиза в 
противоречие с ефективността и управляемостта. С други думи ,мрежовостта е 

 
MCLXXXII „Майкрософт“ или Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation) — американска транснационална компания, 
развиваща дейност в областта на компютърните технологии и разработката на софтуер. Седалището ѝ е разположено 
в гр. Редмънд, щат Вашингтон, САЩ, най-известните ѝ продукти са операционната система Windows и пакетът от 
текстообработващи програми Microsoft Office. 
MCLXXXIII „Ай Би Ем“ (IBM) — съкращение от първите букви на Международни бизнес машини (International Business 
Machines). е американска компания, най-големият в света доставчик на софтуер, хардуер и комплексни услуги в 
областта на информационните технологии. 
MCLXXXIV „Макдоналдс“ (McDonald’s Corporation) — американска компания, притежаваща верига ресторанти за бързо 
хранене, която обслужва 68 милиона клиенти по цял свят дневно в близо 120 страни по света. 
MCLXXXV „Икономист“ (The Economist) — английско икономическо списание, излизащо веднъж седмично. По исторически 
причини то самото се нарича вестник, но излиза във формата на списание. Има постоянно високи тиражи и репутация. 
Смятано е за най-авторитетното списание по макроикономика и политически измерения на икономиката. 



резултат от развитието на транснационалните компании, а не те са резултат от 
мрежовостта, т.е. тези компании са мрежови, защото са транснационални, а не 
са транснационални, защото са мрежови. 
 Когато се анализира мрежовостта в световната геоенергетика, само на 
първи план причината е в естествения мрежови характер на тръбопроводите. 
Вече стана дума, че всяка критична инфраструктура се стреми да се 
организира мрежово, защото освен от всичките ефекти, тя печели от ефекта 
„мрежовост“. Но в геоенергетиката мрежовостта е не само мрежова структура 
на инфраструктурата, тя е много повече от това. Геоенергетиката не може да 
функционира по друг начин, освен като вгражда в себе си мрежовост — на 
политическо, икономическо, управленско, структурно и пазарно нива. Как иначе 
тя би могла да обезпечава на държавите производителки (тези, които, образно 
казано, могат „да врътват кранчето“) диверсификация на клиентите, а на 
държавите потребителки (т.е. тези, на които могат „да им врътнат кранчето“) — 
диверсификация на доставчиците.  
 Единствено мрежовостта може да обезпечи относително безконфликтно 
и в голяма степен безкризисно функциониране на световната геоенергийна 
мрежа. Именно затова се получават конфликти и кризи, когато в една силно 
пазарна среда действат изградени на не-пазарен (командно-административен) 
принцип структури и когато ключови фактори от мрежовата система действат 
антисистемно и йерархически, като например „Газпром“MCLXXXVI, превърнал се в 
стратегическо оръжие на Русия за осъществяване на външнополитическите й 
цели.  Мрежовостта изисква друг тип култура, друго отношение между клиенти и 
доставчици, общи алианси по интереси — нещо, което засега е повече илюзия, 
повече хипотеза, но се налага, изисква се от мрежовостта, от глобализираното, 
постмодерно, рисково и мрежово общество.  
 Поне според мен Русия ще има сериозни цивилизационни, политически, 
икономически и свързани с доверието проблеми, докато отказва да се съобрази 
със структурата и с динамиката на съвременното глобализирано, постмодерно, 
рисково и мрежово общество. Това общество не е идеално, но то постепенно 
взема връх и въпросът не е дали трябва да се води борба и дори война с него, 
а как всяка държава, включително и Русия, да минимизира негативите, които 
това общество носи и да оптимизира ползите, които то предоставя. След 
десетина години на демонстрация на желанието на Русия да действа в 
системата системно през втората половина от първия мандат (2003—2004) и 
през втория мандат на Владимир Путин (2004—2008) и през мандата на 
Дмитрий МедведевMCLXXXVII (2008—2012), вече при третия мандат на Владимир 
Путин (07.05.2012 г.) Русия избра да действа антисистемно, да се превръща в 

 
MCLXXXVI „Газпром“ — Отворено акционерно дружество „Газпром“  (Открытое Акционерное Общество „Газпром“)  е 
една от най-големите компании и притежава най-големите залежи на природен газ в света. Централният офис на 
дружеството е в Москва. Името на предприятието е съкращение от руски език (Газовая промышленность), което 
означава „газовата промишленост“. „Газпром“ е създаден през 1989 г., когато Министерството на газовата 
промишленост на Съветския съюз се превръща в корпорация, запазвайки всички свои активи непокътнати. По-късно 
фирмата е частично приватизирана, но в момента руското правителство държи голяма част от контрола върху нея. 
„Газпром“ е глобална енергийна компания. Нейните основни бизнес дейности са геоложко проучване, производство, 
транспортиране, съхранение, обработка и продажба на газ, втечнен газ и нефт, както и производство и търговия на 
топлинна и електрическа енергия. Делът на дружеството в световните и руски газови резерви съставлява 18% и 72% 
съответно и допринася за 14% и 74% от глобалното и руско производство на газ. „Газпром“ е доставчик на газ за руски 
и чуждестранни потребители. Дружеството притежава най-голямата мрежа в света за пренос на газ — унифицираната 
система за доставки на природен газ на Русия с обща дължина над 168 000 км. „Газпром“ продава повече от 
половината от общо произведения газ на руските потребители и изнaся газ за повече от 30 страни. 
MCLXXXVII Дмитрий Анатольевич Медведев (1965) — министър-председател (от 2012) и 3-и президент (2008—2012) на 
Руската Федерация. 



знаме и лидер на опортюниститеMCLXXXVIII, на антимрежовистите (казвам го 
заради целите и в терминологията на книгата ми), на „прогнилия с прекален 
либерализъм и толерантност към гейоветеMCLXXXIX Запад“. Мисля си, че от това 
тя може много повече да загуби, отколкото да извлече реални активи. Още 
повече, че това не е цялата и истинската Русия, а нейната политическа 
върхушка, свързаният тясно с Владимир Путин и контролиран от него неин 
партиен, бизнес, финансов и медиен елит. 
 За мрежовостта във военното дело, при организираната престъпност и 
тероризма вече стана дума. Мрежовите структури настъпват и превземат 
територии в образованието, особено във висшето образование, в културата, в 
спорта. Те осигуряват не само по-ефективно взаимодействие, но и по-
справедлива, базирана на реални стойности, конкуренция. И отново може да се 
забележи, че нерядко това става без прякото участие на комуникационните и 
информационните технологии или поне без тяхната решаваща роля.  
 Нещо повече, би могло да се каже, че модерните комуникационни и 
информационни технологии се развиват с много бързи темпове, а обществото 
се променя далеч по-бавно. Без да се прави пряка аналогия, бихме могли да 
използваме сравнението на МалтусMCXC, че в политически, икономически, 
социален и културен аспект обществото се променя по аритметична 
прогресияMCXCI, докато информационните и комуникационните технологии 
нарастват по геометрична прогресияMCXCII. Така че технологиите значително 
изпреварват с възможностите си и с темповете на развитие обществото. Нека 
също така се запитаме: а хората, които днес и засега не ползват в 
удовлетворителна степен тези технологии — те извън мрежовото общество ли 
са.  Да, те са off-line, но те също са свързани в една част от мрежите на 
съвременното общество, те са част от Мрежовото общество. Ала и без да 
използваме „малтусианското“ сравнение или пък примера за изключените от 
модерните технологии, но включени при това и въпреки това в Мрежовото 
общество, можем да направим извода, че обществото се движи по свои 
собствени закони, които поне отчасти са независими от технологиите. 
 Заедно с това, разбира се, че точно както в индустриалната епоха има — 
по теорията на световните системи на постмарксиста Имануел 
УолърстейнMCXCIII  — център, полупериферия и периферия1008, така и в 
мрежовото общество могат условно и символично да се очертаят подобни зони 
на включеност или изключеност:  

 
MCLXXXVIII Опортюнизъм (лат. opportunus — удобен, изгоден) — термин, използван в политиката и политологията, а също 
и в икономиката; стил на политика, предполагащ стремеж да се увеличи политическото влияние на всяка цена; отказ от 
някои важни политически принципи, които са предварително издигнати или договорени с цел достигането на 
политическа власт или засилването на собственото влияние; тенденция в мисленето и реалната политика за 
натрупване на политически капитал и достигане на полза, за спечелване на доверието на хората, демонстрирайки 
твърдост, решителност и отказ от „подчиняване на наложени отвън“ алтернативи и решения. Поведение на политик, 
който преследва своите лични цели, пренебрегвайки обществения договор. 
MCLXXXIX Гей — синоним на хомосексуален, човек с обратна сексуална ориентация. 
MCXC Томас Малтус (Thomas Robert Malthus, 1766—1834) — английски свещеник и учен, демограф и икономист, автор на 
теорията, че тъй като средствата за изхранване нарастват по аритметична прогресия, а населението — по геометрична 
прогресия, то това ще доведе до глад на Земята. 
MCXCI Аритметичната прогресия е последователност от числа a1, a2, a3 … (членове на прогресията), в която всяко 
следващо число, започвайки от второто, се получава от предното с прибавяне на определено число d (разлика на 
прогресията), като a1, a2=a1+d, a3=a2+d, … an=an-1+d. 
MCXCII Да напомня, че геометричната прогресия е последователност от числа b1, b2, b3 … (членове на прогресията), в 
която всяко следващо число, започвайки от второто, се получава от предното с умножаване на определено число q 
(знаменател на прогресията), като b1≠0, q≠0, b1, b2=b1q, b3=b2q, … bn=bn-1q. 
MCXCIII Имануел Уолърстейн (Immanuel Maurice Wallerstein, 1930) — американски социолог и учен в областта на 
историята на социалните науки. Според теорията на световните системи, в която той е водещо име, има три големи 
зони — капиталистически център, полупериферия (тук влизаше и съветската система) и периферия (изостаналите 
страни), които са в асиметрични отношения на движение на ресурси и капитали. 



 — Център (своеобразен) — хората, които са много силно свързани, т.е. 
участват в редица мрежи и съществуват именно като свързани (те, както 
въздиша един мой приятел, вече са забравили и не помнят дали преди 
Facebook е имало разумен живот); когато става дума за модерните 
комуникационни и информационни технологии, те са постоянно on-line — както 
професионално, така и в личен план;  
 — Полупериферия (своеобразна) — хората, които са относително 
свързани, т.е. участват в ограничен брой мрежи, водят в известна степен 
двойствен живот, много често предпочитат сигурността на йерархиите, но си 
дават сметка (съзнателно или подсъзнателно), че могат да оцеляват само ако 
са в мрежа; когато става дума за модерните комуникационни и информационни 
технологии, те редуват състояния on-line и off-line, ползват сравнително 
минимално тези технологии, но постепенно се научават да съжителстват с тях, 
плахо или не, ала правят опити да са повече и по-често on-line; проблемът им 
е, че тяхното оцеляване и развитие, т.е. сравнително нормалното им 
съществуване не е свързано с високите технологии; 
 — Периферия (своеобразна) — хората, които са минимално свързани, 
т.е. участват в абсолютно минимален брой мрежи и то главно не защото те са 
се „закачили“ за тези мрежи, а защото мрежите са ги „закачили“ към тях 
(например мрежи за социална защита, за противодействие на престъпността и 
др.); когато става дума за модерните комуникационни и информационни 
технологии, те са постоянно и вероятно завинаги off-line, за тях тези технологии 
са недостъпни — от материална, и от ментална гледна точка. Тези хора са като 
правило маргиналите в мрежовото общество, те са възлите, които най-лесно 
отпадат от мрежите, най-слаба е свързаността им в мрежите, в които все пак 
участват; тяхното поведение е антимрежово, т.е. обречено, безперспективно. 
 В социален план мрежата съдържа в себе си две свойства, които се 
намират в постоянно противоречие. 
 От една страна, мрежата най-лесно „включва“ намиращите се извън 
нея. Социалната цена за „включване“ в мрежата е най-ниска, защото мрежата 
непрекъснато се стреми да расте, ръстът е част от нейната живост и жизненост. 
И тази цена непрекъснато пада с нарастването на включените в мрежата 
участници.  
 От друга страна, мрежата е определен тип култура, норми, ценности, 
стил и начин на поведение, без усвояването на които, без покриването на 
стандартите за които „членството“ в мрежата е формално (т.е. свързването е 
изключително слабо), а ползите от него се стремят към нула. С други думи, 
когнитивната, знанийната, познавателната цена за „включване“ в мрежата е 
най-висока и постоянно нараства с развитието на мрежата и технологичния 
обхват на заложената в нея програма.  
 Това може да се сравни с включването в Интернет. Цената за това 
включване пада — няма нищо по-просто от това да си „прокараш“ Интернет. Но 
ползването на Интернет и на колосалните възможности, които той предлага, 
изисква постоянно трупане на знание, познание, когнитивни ресурси.  
 От казаното се вижда същността на мрежата, която е едновременно и 
магия, и проклятие. Мрежата налага свои изисквания, тя живее свой живот, тя 
само привидно е възли и връзки. Мрежата е култура, мрежата е вселена, тя е 
начин на съществуване в съвременното общество. Мрежата не е само въпрос 
на това — Дали си включен, а и Как си включен, как използваш възможностите, 
които мрежата ти предоставя.  



 Има и други характерни особености на мрежата, които са обект на 
изучаване от представителите на различни социални и политически, т.е. 
обществени науки. Става дума например за мрежата като ефективен социален 
мобилизатор — ненапразно част от успеха на предизборната кампания на 
Барак Обама през 2012 г. се обяснява с умелото му използване на социалните 
мрежи. Става дума, също така, за мрежата като социален организатор — вече 
говорихме за flash mobs и smart mobs — мигновените и умните „тълпи“. Става 
дума, не на последно място по значение, за мрежата като социален 
координатор — никой по-добре от мрежата не може да координира усилия, 
нагласи, позиции, волеизявления, послания, несъгласия. Става дума, накрая, 
за мрежата като социален интегратор — защото мрежата е всъщност една 
протегната ръка, един зов — „Присъедини се, свържи се, включи се!“. 
 Донякъде в този дух Мануел Кастелс твърди, че Мрежовото общество е 
не общество на изолацията, а на социализацията, дори нещо повече — то е 
хиперсоциално общество. Но при тази негова хиперсоциалност, в мрежовото 
общество възниква така нареченият от Мануел Кастелс „мрежови 
индивидуализъм“ (networked individualism). Мрежовият индивидуализъм се 
дължи на съчетанието от индивидуализма, превръщащ се със съвременното 
ни развитие, особено в западните пазарно-либерални общества, в доминираща 
култура на нашите общества, и от мрежовостта, от предоставяните от 
съвременните комуникационни и информационни технологии възможности на 
индивида — да избира в какви мрежи да участва (и по този начин да се 
социализира), като неговият избор е естествено на мрежи, които изцяло 
отговарят на индивидуалните му нужди и нагласи.  Затова, пише Мануел 
Кастелс, „Мрежовото общество е общество на свързани в мрежа 
индивидуалисти“1009. 
 От казаното дотук стана ясно, че макар и Мануел Кастелс да е гуру на 
Мрежовото общество, с него може и трябва да се спори. Неговите възгледи 
понякога са твърде технологично детерминирани (еднозначно 
предопределени), той като правило пише за мрежите, но държи в представата 
си основно мрежи, изградени върху модерните комуникационни и 
информационни технологии, рядко изследва структурата и динамиката на 
мрежите като присъщи проявления на мрежата, проявяващи се, независимо от 
социалната структура. Но при все това напълно съм съгласен със 
заключението на Мануел Кастелс, че „Мрежовото общество не е бъдеще, което 
ние трябва да достигнем като следващ етап на човешкия прогрес, като 
прегърнем новата технологична парадигма.  То е нашето общество, в различни 
степени и под различни форма  зависещо от различните държави и култури. 
Всяка политика, всяка стратегия, всеки човешки проект трябва да се опре на 
този факт. Мрежовото общество не е наше предназначение, а отправна точка 
към това, където „ние“ искаме да стигнем — било то рай, ад или просто 
преустроеният наш дом“1010. 
 Мрежовостта, мрежите, мрежовите структури ни изправят пред 
необходимостта да погледнем на света по малко по-различен начин. Като 
казвам „ни“, имам предвид Евроатлантическата общност, т.е. Цивилизацията с 
християнски корени (Католицизъм, Православие, Протестантство), или Европа 
и САЩ, и най-кратко — Запада.  
 Като наследник на великата древногръцка философия, Западът има 
светоусещане, в което е вградено разбиране, според което обектите — хората 
и предметите — се разглеждат и изучават изолирано и независимо едни от 



други, при това главна цел на познавателния процес е разбирането на тяхната 
природа, на свойствата им, на причините за техните действия. Изходният пункт 
на анализа е отделният обект, изследват се неговите свойства и на тяхната 
основа се прави категоризация на обекта, а систематизираните категории 
служат от своя страна за основа за определяне на правилата, на които се 
подчиняват отделните категории обекти. Съответно събитията и процесите се 
разбират като резултат от поведението на обектите в съответствие с тези 
правила. Така, чрез следването на строгата логика, подчиняваща се на 
определени закони (правила) и закономерности (тенденции) се намират 
отговорите на главните въпроси, вълнували древните гръцки философи за 
природата на физическия свят. Така че за тях в основата е отделният обект — 
личност, атом, предмет, чиито свойства трябва да бъдат определени и изучени.  
 Изтокът, Източната цивилизация вижда нещата по коренно различен 
начин. Например, за древните китайски философи водещото не е отделният 
обект, а съвкупността от обекти, а също така и не индивидуалната свобода, а 
общата (общностната) хармония. Важно е не откриването на Истината, а Пътят 
към тази цел. Мисленето само за себе си, без насока, без ръководство за 
действие е безплодно. Светът е сложен, събитията и процесите — 
взаимосвързани, а обектите (и хората) — свързани не като парчетата в тортата, 
а като въжетата в мрежата“ (курсивът мой — Н.Сл.).  Там, където древният 
гръцки философ вижда сбор от индивиди с качества, които са независими от 
всякакви обвързаности с другите, древният китайски философ вижда семейство 
от взаимно свързани хора. Сложността и взаимоотношенията означават за 
древните китайци, че всеки опит за разбиране на обекта без вникването в 
контекста е обречен1011. 
 Така че мрежовото мислене, мрежовото виждане, мрежовото разбиране 
за процесите и за света като цяло изисква много по-сложно и цялостно 
схващане и далеч по-комплексни и холистични подходи, които могат да бъдат 
постигнати не чрез продължаващо налагане на Западната гледна точка, на 
Западния начин за осмисляне на и отношение към нещата, а чрез постепенно 
интегриране на Източният начин на осмисляне на и отношение към нещата. 
Това ще доведе до наистина пълноценен синергетичен ефект в познанието, ще 
обогати нашите сетива и ще направи мисленето ни далеч по-адекватно на 
новата реалност — на Мрежовото общество. Западът се нуждае от подобно 
сродяване и съединяване с Изтока — в мисленето, в анализа, в разбирането и 
в синтеза, за да бъде на нивото на сложното възприятие, схващане и 
осъзнаване, което мрежовото общество изисква от нас. Ако индустриалната 
епоха говореше на аналитичен, причинно-следствен западен език, мрежовата 
епоха трябва да говори на синтезен, синергетичен западно-източен език, т.е. 
език, включил в себе си най-съществените и плодоносни черти и модели на 
западния и източния езици. Мрежата по своему е синтез на и синергия между 
Запада и Изтока...1012 
 Мрежовото общество предявява коренно различни изисквания към 
стратегическите мениджъри на държавата, към нейния елит, към политиците. 
Те трябва да си дават сметка, да се проникват от мисълта, че Мрежовото 
общество предполага (а значи и възпитава в тази посока), че участниците в 
него са (призвани са да бъдат) с поне едно ниво на сложност по-високо, в 
сравнение с предходните времена и общества.  
 Мрежата изисква, както казах, определена култура, тя работи чрез 
определени технологии, налага определени модели на поведение и предполага 



определени подходи за разбиране и обясняване на света. Затова 
организаторите не обществените процеси и най-вече политиците трябва да 
имат мислене и действия, съответстващи на Мрежовото общество, да се 
държат мрежово и да използват инструментариум, отговарящ на и — защо да 
не го кажем и така — достоен за Мрежовото общество. Те не бива да гледат на 
хората, на избирателите, на електората като на стадо. Антимрежовото 
поведение на политиците „дърпа“ обществото назад, забавя развитието му. 
Ние виждаме колко архаични понякога в похватите си са политиците ни, как те 
със средствата на домодерните политически технологии, на шаманизма и 
паганизмаMCXCIV, на тотемизмаMCXCV и анимизмаMCXCVI, манипулират своите 
привърженици (понякога дори ги отвеждат на сакрални места — например на 
Бузлуджа) и се държат пред тях като домодерни пастири и пасториMCXCVII, 
надъхват обикновените хора със страхове и с тревожност, с чувство за 
стадност и с усещане за многост... Трудно би било да се намерят по-ясни и по-
ярки антиподи между стадото и мрежовите общности. С подобни похвати и 
подходи политиците могат да спечелят временно, но ще загубят в дългосрочен 
план. Даже не „ще загубят“ — те вече губят, но за жалост много повече губи 
страната ни, нашето общество, хората и особено младите сред тях. 
 От друга страна, мрежовото общество е изпитание и отговорност от 
много по-висок порядък и за редовите хора, за гражданите. Изкушавани от 
възможността да участват в различни реални и виртуални мрежи, те могат да 
загубят далеч по-лесно ценностната си ориентация, да размият собствените си 
принципи. Когато цената за влизането в една общност е висока, това изисква 
много по-продължителна и последователна ценностна нагласа, работа над 
себе си, размисъл и съмнения. Човек заживява с мисълта за тази общност и 
дори с представа за нея, още преди да влезе в нея той духом вече е там. 
Докато при изключително ниската цена на влизане в много от общностите днес, 
съпричастността с тях е далеч по-слаба. Тези общности са наистина 
въобразени по Бенедикт Андерсън (вж. Втора глава), но те са нещо повече от 
това — те са въображаеми. Човек е, образно казано, само с единия крак в тях, 
той участва в тях с разбирането и усещането, че с членството си прави 
експеримент, опитва — да види как е. При първото несъгласие е готов да се 
„разкачи“, при първото „ънлайкване“ е готов да се „дисконектва“MCXCVIII… Оттук 
до ценностния промискуитетMCXCIX е една крачка. И ако в личния живот това е 
все пак право на избор, което трябва да се зачита, дори невинаги да се уважава 
като поведение, в политиката то носи голям риск от формиране на 
безотговорни и деструктивни, гъвкави и лесни за манипулиране, слабо 
свързани духовно и силно надъхани с негативизъм мнозинства.  

 
MCXCIV Паганизъм (фр. paganisme по лат. paganus — езичник) — езичество, идолопоклоничество. Pagani са били 
наричани в Древен Рим жителите на селските окръзи (pagi). По-късно pagani били противопоставяне на военните. 
Когато Християнството се разпространява и постепенно става господстваща религия, селските жители най-дълго време 
запазват верността си към езичеството. Оттук названието pagani се разпространява на езичниците изобщо, за което 
спомага и оттенъкът на презрение в самото название. 
MCXCV Тотемизъм (амер. англ. totemism) — почитане на тотеми у примитивните народи; ранна форма на религия, чиято 
характерна черта е вярата в съществуването на родствена вързка между група хора и някакъв вид животно (растение 
или предмет), наричано тотем, в което са въплътени и духовете на дедите.  
MCXCVI Анимизъм (лат. anima, animus — душа, дух) — първобитно, но разпространено и досега у някои народности и 
отделни хора вярване за съществуването на душа у всеки предмет, растение и животно. 
MCXCVII Пастор (лат. pastor — пастир) — духовно лице, което заема пост с различни функции (като проповедник и 
душеспасител) в протестантството . 
MCXCVIII Disconnect  — (англ.)  разсъединявам (се), разкачам (се). 
MCXCIX Промискуитет (лат. prōmiscuus — общ) — безразборни и неограничавани от нищо интимни връзки с много 
партньори. 



 Както многократно подчертах, в тази монография аз разглеждах 
промените, настъпващи в обществото не в техните всеобхващащи  и 
изчерпващи същността им детайли, а преди всичко и най-вече по отношение на 
сигурността. В новите динамични условия и при настъпващите разноаспектни 
промени, естествено и науката за сигурността изживява драматична и 
удивителна еволюция. А еволюцията на науката за сигурността, естествено,  е 
свързана с еволюцията на сигурността, изживяваща в глобализираното, 
постмодерното, рисковото и мрежовото общество многопланова, 
многоаспектна, многопластова трансформация. Сигурността се изпълва с ново 
съдържание. Базирайки се на вече направените в тази монография анализи и 
изводи, може да бъде обобщено, че еволюцията на сигурността се отразява в 
10 направления и става все повече: „индивидуална”; „идентичностна”; 
„вътрешна”; „мека”; „комплексна”; „интеграционна”; „информационна“, 
„мрежова”; „рискова”; и „гражданска”. 
 
 (1) Сигурността днес става все повече „индивидуална”, защото: 
 Обществата и гражданите по-рано подкрепяха стратегии и политики, в 
резултат на които можеше да спечелят всички (държавата, обществото, 
общините, общностите). Сега те подкрепят повече стратегии и политики, в 
резултат на които може да спечели всеки (отделният индивид, човекът, 
гражданинът, данъкоплатецът). Всеки иска да види своето „парче” от баницата 
„социална политика”, от баницата „здравеопазване”, от баницата 
„образование”, от баницата „борба с престъпността”; всеки пита къде е той, 
къде е неговият интерес в тези стратегии и политики, къде е неговата сметка 
при тях. 
 Индивидуалната сигурност излиза на преден план (особено на Запад, т.е. 
Европа и САЩ, евроатлантическата общност), 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 отговорности. Обръщането с лице към 
човешката сигурност е пряк резултат от новите акценти и приоритети в 
сигурността през десетилетията след Студената война.  
 
 (2) Сигурността днес става все повече „идентичностна”, защото: 
 В схващането за сигурността придобиват голяма относителна тежест 
аспекти и акценти, свързани с етноса и религията, паметта и историята, 
културата и традициите. Идентичността и нейното съхраняване са свързани с 
въведеното от Копенхагенската школа (Бари Бузан, Оле Уевер1013) понятие 
„социетална сигурност“ или „идентичностна сигурност“. Според тази школа 
социетална несигурност има, когато общностите от хора разглеждат дадено 
състояние или развитие като заплаха за своето съществуване като общност. А 
за Зигмунт Бауман1014 „Човек мисли за идентичността, когато не е сигурен за 
мястото, към което принадлежи; т.е. не е сигурен как да се вмести сред 
очевидното разнообразие от поведенчески стилове и подходи и дали хората 
край него приемат това поместване за правилно и подходящо, така че и двете 
страни да знаят как да продължават да се държат в присъствието на другата. 
„Идентичност“ е име, дадено на търсеното бягство от тази несигурност”. С 
други думи, несъмнено идентичността е последният рубеж, който общността и 
обществото ще са склонни да предадат — те могат да понесат размиването на 
държавата и държавността, на социалното и икономическото, но няма да се 
съгласят, няма да допуснат размиване на националното и културното (история, 



език, памет, религия, етнос, етос и традиции). Или поне по това ще могат да 
бъдат отличени живите и жизнените общества от обречените и изчезващите 
общности — на първите им „пука” за идентичността, а на вторите им е почти 
напълно безразлично какво се случва с нея...  
 
 (3) Сигурността днес става все повече „вътрешна”, защото: 
 С намаляването на вероятността за военни конфликти, обект на които 
могат да станат демократичните либерално-пазарни държави, обществата и 
гражданите особено в Европа, „свиват” своя стратегически хоризонт на страх, 
несигурност и уязвимост до границите на своите страни и свързват сигурността 
си с нейните вътрешни компоненти. За тези общества и граждани много по-
важно, понякога и единственото важно е това, което се случва в собствените им 
страни — борба с престъпността и корупцията, жизнен стандарт и екология, 
здравеопазване и образование. Далеч на втори план остават мисии и задачи в 
далечни региони. И в България обществото трудно осъзнава значението на 
нашето ангажиране с военни мисии подобни на тези в Ирак и Афганистан и 
изпитва остра необходимост от пълна информация и сериозен дебат при 
тяхното обосноваване. 
 
 (4) Сигурността днес става все повече „мека”, защото: 
 Твърдите, силови аспекти на сигурността постепенно отстъпват място на 
меките, не-силови аспекти. Все по-важни стават за хората качествените, а не 
количествените аспекти на сигурността — например качеството на живота, 
образованието, здравеопазването, човешкия потенциал, околната среда, 
културата, морала, управлението. Държавите, вече не разчитат изключително 
на своята военна мощ, т.е. на твърдата сила. Те отдават голямо внимание на 
меката сила - на културата, на идеологията, образованието, и др. 
 
 (5) Сигурността днес става все повече „комплексна”, защото: 
 Комплексността на сигурността, наричана понякога „широка сигурност” 
означава, че много повече аспекти и измерения на сигурността стават важни и 
приоритетни за държавата, обществото и гражданите — не само военната, 
външната и свързаната с борбата с престъпността, но и икономическата, 
финансовата, социалната, екологичната, етническата, религиозната, 
културната информационната, гражданската и редица други елементи на 
сигурността придобиват все по-голямо значение и по това как властта се 
справя с тяхното управление се съди за нейните способности да гарантира 
сигурността. 
 
 (6) Сигурността днес става все повече „интеграционна”, защото: 
 Националната държава все по-трудно се справя сама с новите 
предизвикателства и рискове, опасности и заплахи. Затова тя трябва да се 
интегрира в система за колективна сигурност. Присъединяването на България 
към НАТО и ЕС е несъмнен успех на нашата държава, но успехът би изглеждал 
другояче, ако на старта имаше 20—30 кандидатки за членство, а на финала 
бяха 2—3. Когато с малки изключения всички преодоляха дългата дистанция от 
кандидатстване до членство, става дума и за геополитическа тенденция. 
Удовлетвореността от постигнатото членство в НАТО и ЕС не бива да води до 
излишно самоуспокоение. Постигнатото членство е само началото на дълъг и 
сложен процес и изисква постоянни, непрестанни усилия на държавата и 



цялото общество. Главният въпрос пред нашата външна политика и политиката 
ни за сигурност и отбрана сега е — как това членство да бъде пълноценно и 
пълноправно, как България да печели от него? 
 
 (7) Сигурността днес става все повече „информационна”, защото: 
 Още преди три десетилетия Алвин Тофлър говореше за Третата вълнá 
— Вълната на информационното общество1015. Днес, ние „преживяваме 
комуникационна революция. Новите комуникационни технологии са насочени 
към развитие на […] иновационни и ефективни форми на масови комуникации и 
обмен на информация между участниците в комуникацията. Явлението 
„комуникация" все по-очевидно излиза на преден план, като придобива статут 
на главен обяснителен принцип на социалните науки”1016.  
 Комуникационната и информационна революция поставя с особена сила 
въпроса за сигурността на информацията във всичките аспекти (включително 
киберсигурността). Тя повишава експоненциално ролята на количеството и 
качеството на информацията за самото функциониране на социума и 
въздейства върху политиката и икономиката на държавите. 
 
 (8) Сигурността днес става все повече „мрежова”, защото: 
 Институциите в сферата на сигурността остават преобладаващо 
йерархични, но днес предизвикателствата стават мрежови и това налага 
промени в структурите и подходите, принципите и ресурсите. Навлизаме в 
ерата на мрежовизацията. Тя изисква различно мислене. Йерархичните 
структури преследват ресурсно ориентирани стратегии, т.е. стремят се да 
правят това, което могат да правят. А мрежовите структури преследват целево 
ориентирани стратегии, т.е. стремят се да правят това, което трябва да 
правят. 
 
 (9) Сигурността днес става все повече „рискова”, защото: 
 В един кратък период, ние преминахме към Третата вълнá на 
сигурността1017 — Вълната на риска. Първата бе Вълната на безопасността; а 
Втората —  Вълната на сигурността. Ние вече се стремим да управляваме 
рисковете (под „риск” се разбира въздействие на несигурността, в смисъл 
на неопределеността, неизвестността върху целите на системата), т.е. 
става дума за динамичен, сложен процес, в който е въвлечена системата и 
който трябва да се управлява, за да се постига определено ниво на 
минимизирани рискове. С други думи, всички усилия се насочват към 
управление на риска, защото ако рискът се материализира, то последиците 
ще бъдат изключително сериозни. Вече не е достатъчно да бъде защитавана 
безопасността и дори да бъде гарантирана сигурността, а трябва да бъдат 
управлявани рисковете, което значи — да се развие коренно различна 
сетивност на държавата и обществото. 
 
 (10) Сигурността днес става все повече „гражданска”, защото: 
 Както бе казано в Първа глава, една от водещите тенденция днес е 
Нарастващата роля на природни (причинени от природни явления), 
антропогенни (причинени от човешка дейност) и техногенни (причинени от 
индустриални технологии), бедствия, аварии, катастрофи, други извънредни 
ситуации (например пандемии) и необходимостта от все повече ресурси за 



тяхното ранно сигнализиране, превенция, своевременно реагиране, 
противодействие и ликвидиране на последиците. 
 
 В заключение, като едновременно тревожен, реалистичен и поне отчасти 
зареден с оптимизъм финал на моя анализ, нека заедно да се замислим за 
пътя по който вече върви и, най-важното, за пътя, по който още по-ускорено и 
необратимо ще тръгне човечеството. Все повече — и може би за първи път 
толкова цялостно и обединяващо в човешката история — трябва да говорим за 
света като единен, интегриращ се и холистичен. А светът, в които живеем 
всички ние става все повече нашият свят. И именно светът като нашият свят 
се намира наистина в ключов период на развитието си, в точка на бифуркация, 
в точка на драматично важен избор — да бъде или да не бъде и по какъв път 
да тръгне, като при това алтернативите, вариантите не са много и може би дори 
не са няколко, а само две. 
 Първата алтернатива, първият вариант е светът, нашият свят да 
тръгне по сравнително стабилен път на устойчиво развитие, когато 
предизвикателствата и рисковете, опасностите и заплахите ще бъдат поне в 
някаква степен управляеми и под контрол, стратегията и политиката към тези 
предизвикателства и рискове, опасности и заплахи ще бъдат базирани на 
съвременна и колективна система за ранно сигнализиране и проактивни 
(proactive), а планирането на действията ще се осъществява със сравнително 
висока степен на вероятност за успешно избягване на дългосрочните кризи 
(поне 60—70 %) и за предотвратяване на катастрофите – политически, военни, 
икономически, финансови, социални, екологически и др. (близо 80—90%), така 
че развитието и последиците от него ще в не малка степен са в наши ръце;  
 Втората алтернатива, вторият вариант е светът, нашият свят да 
тръгне по път, изпълнен с много по-драматични, дестабилизиращи и заредени 
с деструктивен потенциал сътресения и с непрекъснато редуващи се 
провали, когато предизвикателствата и рисковете, опасностите и заплахите ще 
бъдат с почти условни управление и контрол, стратегията и политиката към 
предизвикателства и рискове, опасности и заплахи ще бъдат реактивни 
(reactive) или практически липсващи, а планирането на действията ще се 
осъществява с много ниска степен на вероятност за успешно избягване на 
дългосрочните кризи (не повече от 15—20 %) и за предотвратяване на 
катастрофите – политически, военни, икономически, финансови, социални, 
екологически и др. (максимум 5—10%), при която всъщност за развитието и 
последиците от него ще се разчита основно на случайностите. 
 Ще напомня само, че през 1987 г. Световната комисия по околна среда и 
развитие, ръководена от Гру Харлем БрундтландMCC, даде следното 
определение за устойчиво развитие в доклада, написан под егидата на ООН 
„Нашето общо бъдеще" („Our Common Future“MCCI): „Устойчивото развитие е 
такова развитие, което позволява да се задоволяват потребностите на 
настоящето поколение, без това да накърнява възможността на бъдещите 
поколения да задоволяват своите съответни нужди”1018. 
 При втория от горните два сценария (т.е. при втората от двете 
алтернативи), ние ще се задоволяваме не да обръщаме хода на негативните 
процеси, а да забавяме тяхното развитие и много повече да се адаптираме към 

 
MCC Гру Харлем Брундтланд (Gro Harlem Brundtland, 1939) — виден норвежки политик, бивш министър-председател, 
една от знаменитите жени — държавници на ХХ век. 
MCCI „Нашето общо бъдеще“ (Our Common Future) — анализ, известен като Докладът на Брундтланд (Brundtland Report) 
на Световната комисия за околната среда и развитието на ООН (United Nations World Commission on Environment, 1987). 



тях без паника, стрес и чувство за обреченост. Ако например пропуснем шанса 
да намерим алтернативни заместители на нефта като стратегическа енергийна 
суровина, то единственото, което ни 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”1019. 
 Паралелно с изучаването на тези две глобални алтернативи на 
динамиката на развитие на човечеството, биха могли да се очертаят и 
различни възможни бъдещи геополитически конструкции (възможни 
светове). При тяхното анализиране подходът е същият и се реализира на 
базата на сценарийното планиране и в съгласие с достиженията на 
съвременната наука за сигурността (а не без тази наука и дори в разрез с нея). 
Всъщност, колкото и глобалната палитра да изкушава използването на резки и 
мащабни геополитически краски, за нас водещо е разбирането, че става все по-
важно, все по-жизненоважно да се изработи дългосрочно, разумно и 
съизмеримо с възможностите на страната ни, поведение в глобалната ситуация 
и при глобалната динамика. Ето защо за изработването на вярно дългосрочно 
поведение за България, наистина е безусловно 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 — както казах току-що — 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: 
 МОДЕЛ „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 т.н. 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. 
 Този модел освен другите си стратегически дефицити, е в разрез с 
нормите и изискванията на мрежовото общество. Мрежите „предпочитат“ 
хоризонталността, за тях всяка стъпка в посока на вертикализацията е стъпка 
назад или поне в невярната посока. Мрежовостта е така устроена, че винаги ще 
се стреми да минимизира йерархията, да я оплете в своите паяжини както 
ГъливерMCCII е бил омотан във въжета от лилипутите. В този смисъл 

 
MCCII „Пътешествията на Гъливер“ („Gulliver's Travels“, пълно название „Travels into Several Remote Nations of the World, in 
Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several Ships“ — „Пътешествия до някои далечни 
страни в света, в четири части. От Лемюел Гъливер, първо лекар, а после капитан на няколко кораба“) — сатирическо 
приозведение от Джонатан Суифт (Jonathan Swift, 1667—1745) — английско-ирландски писател, поет, журналист. 
Първата част на романа „Гъливер в страната на лилипутите“, е написана през 1721. В първата част на романа 



„съпротивата“ срещу този модел, която ще дойде „отгоре“ (макар че мрежите не 
признават понятието „отгоре“ и са силно алергични към него), или по-скоро 
легитимната „съпротива“ (слагам кавички, защото самата дума „съпротива“ е 
натоварена със смисъл, подсказващ насилие и определени действия, които 
целят нанасяне на неприемливи щети на този, срещу когото тя е насочена), ще 
се организира чрез мрежите — мрежите на институциите, мрежите на 
държавите, мрежите на обществата и мрежите на общностите. САЩ нямат друг 
избор, освен да се включват в тези мрежи и да произвеждат в тях ценности и 
цели, на които мрежите да реагират с разбиране и подкрепа. 
 Освен това, няма съмнение, също така, че и съпротивата (вече без 
кавички) срещу доминирането на САЩ, която ще идва „отдолу“ ще се 
осъществява и проявява мрежово — чрез асиметрични насилия, 
разпространяващи се по мрежовите структури, 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. 
 „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 при „EU” 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-ефективното контрацептивно 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 

 
Гъливер попада в страната на лилипутите, където всичко е 12 пъти по-малко, в сравнение с реалния свят. Гъливер е 
великан сред малките лилипути. Попаднал след корабокрушение на сушата в страната на лилипутите, той заспива, а 
когато се събужда, разказва следното: „Опитах се да стана, но не можах да мръдна; открих, че както бях легнал по 
гръб, ръцете и краката ми са били здраво завързани за колчета, забити в земята; косата ми, която беше дълга и гъста, 
беше стегната по същия начин. Усещах също, че няколко тънки връвчици стягат тялото ми от мишниците до бедрата. 
Можех да гледам само нагоре; слънцето започна да припича и светлината мъчително пареше очите ми.“ 
(http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=996&elementID=837&sectionID=5). Срв. Суифт, Джонатан. 
Пътешествията на Гъливер. С.: Отечество, 1976 (превод Александър Шурбанов). Лилипут (англ. lilliput — от названието 
на страната на малките хора в едноименната книга за пътешествията на Гъливер) — човек с много малък ръст, 
използва се аналогично на джудже. 
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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. 
 Този сценарий на развитие е много по-близък, „по-сходен по душа“, по-
приемлив за мрежовото общество, в което ние все повече ще живеем. Подобен 
модел на нашия свят е покана към мрежите — да го изпълват, да го 
структурират, да го осмислят и да го символизират. Без това да е било изрично 
изтъквано и може би дори без да е било предчувствано, самият замисъл за 
европейска общност е мрежови като същност и съдържание. Тук не искам 
толкова драматично да противопоставям САЩ на ЕС, защото освен мрежовите 
съображения винаги могат да „изскочат“ редица други, в т.ч. геополитически, в 
т.ч. и цивилизационни и да се сметне, че целенасочено търся конфронтиране 
на два базисни приоритета на българската външна политика и по някакъв начин 
скрито се противопоставям на НАТО. Не, аз съм далеч от тази мисъл. Само 
искам да подчертая, че международни структури, в които водещият принцип 
така или иначе е „1 долар (по-точно 1 милиард долара) — 1 глас“ са неизбежно 
вертикализирани, йерархизирани, ако не анти-мрежови, то поне а-мрежови или 
не-мрежови. Докато международни структури, в които водещият принцип е „1 
държава — 1 глас“ са неизбежно мрежови или поне предмрежови, близки до 
мрежовите, стремящи се да се превърнат в мрежови, а за държава с 
ограничени ресурси за влияние именно тези структури са за предпочитане — те 
са по-демократични, по-гъвкави, предоставящи повече възможности за защита 
на националните интереси без прекомерна политизация и идеологизация. В 
такива структури е далеч по-слабо изкушението да си имаш пореден Голям 
брат, да страдаш от харемен синдром, когато важното е да си в нечий харем, а 
чий е харемът е втори и далеч по-маловажен въпрос… 
 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, 
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.  
 
 Както вече бе казано в Четвърта глава, в своята знаменита книга 
„Мрежата на живота“, Фритьоф  Капра написа, че базовият патерн на живота е 
мрежовият патерн. Патернът, а казано малко по-опростено — фòрмата на 
живота – това е Мрежата. Затова и аз, следвайки Фритьоф Капра, в тази своя 
книга говоря за Мрежата с вълнение и пиетет – като за Мрежата на живота. Но 
тъй-като моята книга е и книга за Сигурността, то аз се опитах да отида малко 
по-далеч от Фритьоф Капра и да говоря не само за Мрежата на Живота, но и за 
Живота на Мрежата. Ако Мрежата е формата на Живота, то Сигурността е 
съдържанието на Живота на Мрежата. Мрежата е най-ефективният 
производител на Сигурност. Мрежата живее, произвеждайки Сигурност. 
Животът на Мрежата е посветен на производството на Сигурност. Животът на 
Мрежата е Сигурност. Мрежата може би да не е крайното, финалното, 
генералното решение на въпроса на Сигурността, но тя е най-добрият от всички 
съществували производители на Сигурност.  
 Великият Аристотел някога, в началото на Европа — люлката на 
съвременната Човешка цивилизация, формулира четирите основни въпроса, 
съответно „Какво?“, „Къде?“, „Кога?“ и „Защо?“, които, както пише 
Даниъл ДенетMCCIII, ние „бихме могли да поставим за всяко едно нещо, 
наричайки отговорите им четирите „aitia“ — една наистина непреводима 
гръцка дума, която традиционно, но все пак непохватно, бива превеждана 
като „причина“: 
 (1) Можем да се интересуваме от това, от какво е направено нещо, 
от неговата материя или материална причина. 
 (2) Можем да се интересуваме от формата (от структурата или 
облика), който приема тази материя, от съответната формална причина. 
 (3) Можем да се интересуваме от началото, от това, как е започнало 
всичко, или от неговата действаща причина. 
 (4) Можем да се интересуваме от предназначението или целта (в 
смисъла, в който се питаме „дали целта оправдава средствата"), което 
Аристотел нарича „telos“, понякога превеждано, отново непохватно, като 
„целева причина“1020. 
 Надявам се, че ако не напълно, то поне отчасти тази моя книга успя 
да покаже, че от всички патерни, от всички комплексни и интегративни 
съчетания на форма и съдържание, от всички самоорганизиращи се, 
сложни, динамични и нелинейни единства, от всички живи и жизнени 
системи именно Мрежата дава най-пълния, най-адекватния, най-
творческия и най-отворения към развитие и самоусъвършенстване 
отговор на фундаменталните въпроси, формулирани от Аристотел — 
въпросите „Какво?“, „Къде?“, „Кога?“ и „Защо?“. Нека да напомня, че 
това са именно ключовите въпроси на нашето съществуване като индивиди, 
общности, общества и държави, въпросите, свързани с четирите най-дълбоки и 
най-същностни причини, пораждащи нашето битие и изграждащи нашето 
съзнание — материалната (веществената), формалната (формиращата), 
действащата (движещата) и целевата (телеологичната) причини. Причините, 
на които ние, хората сме следствие, но понеже сме мислещи, съзнаващи, 
търсещи и създаващи същества, по еволюционния закон на обратната връзка, 

 
MCCIII Даниъл Денет (Daniel C. Dennett, 1942) — американски философ, учен изследващ познанието, писател. 



можем да влияем на тях. И влияем. Не винаги по най-добрия начин, за което 
плащаме изключително висока цена. 
 
 За мен бе изключително важно и много трудно да намеря подходяща 
поантаMCCIV, метафора, с които да завърша тази монография за Мрежата, 
Мрежовостта и Мрежовите структури. Затруднението бе преодоляно, когато в 
монография на — ако може така да се каже — бащата на съвременния подход 
или на един от най-продуктивните съвременни подходи за изучаване на 
мрежите Алберт-Ласло Барабаши (и наистина е чудесно, че именно в негова 
монография) срещнах следните прекрасни разсъждения.  
 Алберт-Ласло Барабаши пише, че при изучаването на безмащабните 
мрежи той в някакъв смисъл е следвал творчеството, отношението към света и 
креативния дух на забележителния българин Кристо и неговата съпруга, 
французойката Жан-КлодMCCV. Кристо и Жан-Клод скриват обекта (било то мост 
или сграда), за да ни помогнат да го видим и осъзнаем най-добре. Точно така —
за да се съзрат мрежите в толкова различни сложни системи като клетката или 
обществото, Алберт-Ласло Барабаши е трябвало да скрие, да замаскира общия 
вид и всички детайли на видимостта. Тогава вече, разглеждайки само възлите и 
връзките, той е съумял да съзре и да наблюдава архитектурата на сложността, 
наречена Мрежа и на мрежовостта, наречена Сложност. Само дистанцирането, 
откъсването от спецификите, от подробностите е позволило да бъде съзрян 
универсалният организиращ принцип, намиращ се в основата на изучаваните 
сложни системи. Скриването, покриването е това, което всъщност разбули 
фундаменталните закони, управляващи еволюцията на мрежово 
структурирания свят и помогна да се разбере как тази сложна, заплетена, 
сплетена и преплетена архитектура въздейства на всичко — от демокрацията 
до борбата с рака. 
 След като скриването, опаковането ни позволява да вникнем в дълбоката 
същност, в дълбоката природа, в дълбокия замисъл на нещата, сега вече 
следващата крачка е ясна — трябва да се махне опаковащата материя, да се 
свали опаковката. Целта пред нас е станала много по-ясна — да разберем 
сложността. И за да постигнем тази цел, ние трябва да отидем отвъд 
структурата и топологията, да се фокусираме преди всичко върху динамиката, 
която движи връзките и възлите. Мрежите са само скелетът на сложността, 
магистралните пътища за различните процеси, които правят нашия свят жив, 

 
MCCIV Поанта ( фр. pointe — острие) — изречение/я или строфа, обикновено в края на творбата, с което авторът 
изразява идейното послание на произведението; дума или израз, които подчертават мисъл или които служат за 
завършек на художествено произведение и отправят вниманието към вътрешния замисъл на творбата. 
MCCV Кристо, Христо Явашев (1935) — знаменит български творец, художник, който създава пространствени 
художествени инсталации — например опаковането на сградата на Райхстага в Берлин, на най-стария мост в Париж, 
Понт Ньоф, опъването на 39-километрови платнени завеси в Калифорния, разполагането на платнени портали в 
Сентръл парк в Ню Йорк. Жан-Клод (Jeanne-Claude Denat de Guillebon, 1935—2009), родена в един и същи ден с Кристо 
е негов спътник в живота и съавтор.  
Някога, в далечната 1990 г., се оказах в Ню Йорк, отседнах за няколко дни в мъничка таванска стая (но некъде да е, а в 
Гринуич Вилидж, Greenwich Village — квартал на града, населяван най-вече от представители на горната средна класа 
и знаменитости от културата) при един перничанин, емигрант от комунистическия режим, Ванцети Василев (1945) — 
химик, по-късно писател, тогава шофьор на такси (а всеки знае, че едва ли има по-опасна професия в Ню Йорк от taxi 
driver), чиято история е тема за друг разказ. На тръгване за САЩ, където щях да бъда в редица градове, прекрасният 
наш поет и перничанин Борис Христов (1945) ми бе дал адресите на известни българи, на които да се обадя, все пак 
бях в качеството си на депутат от Съюза на демократичните сили. Един от тези адреси (и телефони) бе на Кристо, 
който също живееше в Гринуич Вилидж. Някой от българите в САЩ, с които се видях, ми бе казал, че Кристо отбягва 
срещите със сънародници, дошли от България — вероятно са му дотегнали с всякакви въпроси, проблеми и молби, не 
знам. Аз обаче набрах телефонния му номер. След като се представих, женски глас, може би Жан-Клод (?) ми отговори 
човечно и любезно, но без да ми остави никакви надежди, че Кристо не е в града и едва ли ще се върне в близките 2-3 
дни, през които аз щях да бъда в Ню Йорк и силно се надявах да се видим. 
 



жизнен, истински и прекрасен. Ние трябва да видим възлите като реални хора, 
реални субекти или реални обекти, а връзките — като реални свързвания, 
реални линкове, реални комуникации, изпълнени с реално съдържание, реални 
цели и реални стратегии. Мрежите дават ключа за разбирането, но с тях 
разбирането не се изчерпва. За да продължим нататък, трябва да отидем 
отвъд мрежите — към индивидуалността, същността, идентичността на всеки 
конкретен процес, на всяка конкретна система1021. Но никога не бива да 
забравяме, че за да направим пробива в осъзнаването и осмислянето на света 
ни беше нужно да видим този свят такъв, какъвто той постепенно се превръща 
и неизбежно ще стане — свят на мрежовите структури, свят на мрежовите 
взаимодействия, свят на мрежовостта, свят на мрежовото общество… 
 

  
  
 Илюстрация З.1. Кристо — опаковането на Райхстага (1995)1022. 

 
 След като през 2005 г., край езерото Балатон в Унгария (а къде другаде, 
освен в Унгария — та нали науката за мрежите, мрежовостта, мрежовизацията 
и мрежовите структури цялата е пронизана от унгарската връзка!) се „запалих“ 
по Мрежата (запалиха ме тогава американските лектори на семинара 
„Гражданско-военни отговори на тероризма“), аз вече близо десетина години се 
стремя да осмислям предизвикателствата, пред които се изправяме с 
навлизането ни в Мрежовото общество. И наистина е много показателно, че 
най-силната и точна метафора за разбирането на дълбоката същност на 
Мрежата, използвана при това не пътьом и не случайно, не от кого да е, а от 
Алберт-Ласло Барабаши, един от авторите, направили най-много за 
популяризирането и изучаването на мрежовите структури, е свързана с 
творчеството на знаменития българин Кристо. Кристо ни дава възможност да 
разбираме най-добре същността на нещата, като скрива тяхната очевидност и 
видимост. Скриването на видимостта като разкриване на същността — ето, 
това е Кристо, ето, това е Мрежата. Двете страни на една и съща гениалност! 
Когато прочетох написаното от Алберт-Ласло Барабаши за Кристо и за 
Мрежата, изпитах радостта, че той ги свързва в едно. Изпитах обаче и 
искрената бяла завист, че това свързване на великите метафори за нашия 
живот не бях го направил аз. Та то е толкова очевидно и просто — като всичко 
гениално…   
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