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Резюме: В статията са изследвани някои от
съвременните възгледи за войната и политическото в нея от гледна точка на класическата теория на Клаузевиц. При анализа на политическото
се акцентира върху полисемантичния на понятието и се приема, че то трябва да се схваща като процес на управление, който не се обвързва със
социалните нива, върху които се упражнява. Подчертава се необходимостта от ясно дефиниране
на термините във военната наука. Анализирани са
взаимодействията между „войната и държавна
политика“ и/или „политика на социалните групи„
войната, насилието и човешката агресия“; „войната и историята, социалния прогрес/ регрес, цивилизация“ и др. Направен е критичен преглед на
концепциите на авторите, които приемат, че
Клаузевиц абсолютизира политическото във войната или смятат, че той е стеснил същността
ѝ, тъй като не е взел предвид невоенните форми
на борба. В статията е отделено специално внимание на теориите на информационните и хибри-

дните войни. Анализите са илюстрирани с примери от историята и съвременните войни. Според
автора, под въздействието на научния и технологичен прогрес, методите за водене на война са се
променили, което не променя нейната философска същност. Акцентирайки върху теоретична
проницателност на Клаузевиц, както и на факта,
че често пъти зад новия образ се откриват стари
човешки взаимоотношения, авторът смята, че и
в бъдеще е задължително изучаването на Клаузевиц и другите военни класици.
Ключови думи: политика, традиционна война, война в информационна мрежа, наказателна
война, партизанска и хибридна война, Клаузевиц,
Молтке, Жомини.
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Abstract: Some modern views and policies of
war in terms of the theory of Clausewitz and other classics of warfare are examined in the article.
The analysis is based on the assumption that the
policy must be understood in a broad sense of
management actions of the state and the need of
clear definition of the terms in the military science.
The study addresses the „war – state policy“ and/
or „policy of social groups”; „war – violence –
human aggression”; „war – history”; „war – social progress/regress“, „war – civilization“, etc.
A critical review has been made on the concepts
of authors who assume that Clausewitz absolutizes the political into the war or believe that he
narrowed its essence, as he did not consider the
non-military forms of struggle. In the article, we

pay special attention to the theories of information
and hybrid wars. Analyzes are illustrated by examples from the history and contemporary wars.
We make a conclusion that under the influence of
scientific and technological progress the methods
for conducting of war have changed. This does not
change its philosophical essence and theoretical
insight of Clausewitz. War in the works of contemporary researchers, externally, often takes a new,
unfamiliar way. Often, behind the new image old
human relationships are also detected. The author
assumes that for this reason Clausewitz and other
military classics should continue to be studied.
Key words: policy, traditional war, informational-network war, punitive war, guerrilla and hybrid
war, Clausewitz, Moltke, Jomini.
39

„На практика се наблюдават нови знамена,
под които народите се събират, за да воюват.
Всъщност това са старите знамена, знамена на
които има още прах от копитата на Атиловата конница или от тежките стъпки на Тамерлановата пехота. При воюването и вчера и днес и
утре няма нищо ново, или по-точно казано, новото във воюването е старо.“
Генов, Г., Страхът от смъртта, Военна библиотека, кн.12, 1941
Да се пише за войната е едновременно лесно и трудно. Лесно, защото стотици автори и хиляди страници са написани за нея. Трудно, поради
факта, че по редица въпроси съвременните автори
са на различни мнения. Това разделение касае както
критиката на наследството от класиците на военната теория, така и съжденията за съдържанието на
войната и нейните форми, дефинирането на съвременните заплахи и т.н. При това не са редки случаите на вътрешни противоречия при един и същ автор. Трудността се дължи и на многото евфемизми
във военния език. Те най-често са умишлени и създават образци на двойна реч. Днес терминът война
не е долюбван. Най-често се говори за операции,
за кампании, за ескалирано използване на ядрено
оръжие [5]. Обичайно е да прочетеш за „приятелски огън” вместо лошо взаимодействие на участващите войски, за „съпътстващи жертви“ - при загуби сред цивилното население, за „удари“ вместо
бомбардировки, за „меки или твърди цели“ – при
унищожаване съответно на хора или на военна
техника и имущества и т.н. За преднамерения смисъл на някой евфемизми е подходящо да се цитира
Шафрански [44]. Той заменя категорията „война“
с категорията „военно стълкновение“ като заявява,
че те не са синоними. И продължава: „Въоръженото стълкновение“ не изисква обявяване на война или промяна на условията на живот, схващани
от хората като „състояние на война“ [44]. Просто и
обществено удобно.
Настоящата статия има скромната цел да изследва някои от съвременните възгледи за войната
и политическото в нея от гледна точка на класическата теория на Клаузевиц. За целта е необходимо
да се направят някои предварителни уточнения.
Първото от тях е свързано с разбирането за
„политика“. Добре известно е, че понятието има
полисемантичен характер [3]. Най-често политиката се схваща като набор от управленски дейст40

вия на държавата / правителството. Такъв набор
от действия се наблюдава обаче и при взаимодействието между различни човешки общности/
социални групи. Сиреч политиката не е монопол
само и единствено на държавата и/ или правителството. Ето защо за нуждите на изследването, тя
се схваща като процес на управление, който не се
обвързва със социалните нива, върху които се упражнява. В този аспект политиката представлява:
• Поява и дефиниране на политически, сиреч
обществените/ на групата потребности.
• Разработване на политическите алтернативи/
варианти за задоволяването на тези потребности.
• Избор на политическа алтернатива/ вариант за
действие (вземане на политическо решение).
• Разработка на инструментариум за реализацията (политическа реализация).
• Политическа равносметка - преглед и оценка
на ефективността на взетото решение) [25].
Второто уточнение е по повод на термините/
понятията във военната наука. Знае се, че човек
познава, като различава. Още древните народи са
смятали, че преди да се започне една работа е необходимо, участниците да се разберат за смисъла
на думите, които използват. Интересна е притчата за строителството на Вавилонската кула в Стария завет. Според нея то се е провалило, тъй като
хората са престанали да се разбират помежду си
[28]. По повод военната терминология, руският
генерал Александър Свечин прави една уместна
бележка за ролята ѝ във военната наука. „Термините - пише авторът са това, което в математиката
са формулите“ [38]. Липсата на еднозначно разбиране на термините може да се илюстрира със
следния пример. Във военната литература войните в Ирак (1991 и 2003) и Югославия (1999) много
често се обозначават като локални или регионални. Едновременно с това, според някои дефиниции при локалните войни бойните действия се
водят в границите на противостоящите страни, а
при регионалните трябва да участват две или повече държави от един регион [5]. Логично възниква въпросът какви са тези войни, защото е невъзможно и двете неща да са едновременно верни.
Или както сполучливо се изразява Родников – ако
„А“ се дефинира чрез „В“, то А е равно на В и
всяко друго твърдение не е вярно [37]. В този смисъл в изследването е прието, че ако определение-

то за войната на Клаузевиц е вярно, то терминът/
понятието „война“ не може и не бива да се използва за определяне на други, различни по своята същност явления, даже и когато между тях има
привидно сходство.
Пряката връзка между война и политика е установена още от Клаузевиц преди повече от век
и половина [22]. Ето защо той дефинира „войната“ като продължение на политиката с други, насилствени средства. Днес в учебници, речници
и енциклопедии, включително и военни съществуват много определения за войната и политиката и свързаните с тях термини – външна политика, военна политика, военни конфликти, военни
стълкновения и др. Много често те не са логически свързани помежду си [28].
Ленин приема определението на Клаузевиц,
наричайки автора „най-задълбочения“ писател по
военните въпроси и подчертава, че към всяка война трябва да се подхожда само и единствено от тази гледна точка [3, 26]. Той абсолютизира войната
от гледна точка на политическото и смята, че мирът е само глътка въздух преди война. Ленин смята, че войните се появяват с възникване на частната собственост и преувеличава ролята на класите.
Енгелс и Троцки излизат извън класовия подход и
приемат, че войната се явява в момент, когато човекът започва да изгражда обществената организация и се появяват оръдията на труда. Основание
за това твърдение има дават фактите, че родовете и племената са воювали помежду си [19]. Подобна теза се среща и при Дайър [14]. Клаузевиц,
който не е марксист, но е авторитет във военното дело, е нужен на Ленин не толкова от военна гледна точка, колкото от политическа, за да
обоснове борбата му с Плеханов и Кауцки [39].
Според марксистите са допустими революционни войни на работническата класа на една държава срещу други буржоазни държави. Същността
на явлението обаче остава неизменна – насилие!
Съвременници на генерала, чиито интереси във военната наука са извън философските схващания за войната го подкрепят, без това да е дефинирано конкретно в трудовете им.
Например Жомини, във въведението към „Аналитическiй обзоръ, Главныхъ соображенiй военного искуства, и объ отношенiях оныхъ с политикою государствъ” [16] пише, че държавата
може да води:

• Настъпателни войни, за да принуди неприятеля да признае собствените ѝ права върху съседни територии.
• Отбранителни войни, за собствените си, оспорени от неприятеля, права.
• За да удолетвори особени потребности на народа си.
• Война, въвлечена заради отношенията ѝ със
съседите.
• Война от страст към завоевания.
• Война за защита на независимостта и самобитността си.
Във войната държавата може да има, или не
съюзници и да воюва срещу повече от една държава. Политическото във войната не е изрично
споменато, но то произтича логически от войните, които Жомини описва.
Подобни мисли се срещат и при Молтке.
Разсъждавайки върху стратегията той заявява,
че политиката прибягва до война за постигане
на своите цели и тя има решително въздействие
при нейната подготовка. Политиката е тази, смята Молтке, която си запазва правото да промени
първоначалните си цели в хода на войната или да
се задоволи с по-малки от първоначално очакваните резултати в нейния край [30].
Според Клаузевиц войната е акт на насилие,
чрез който се принуждава противника към подчинение и му се налага собствената воля. Той приема насилието за средство, а подчинението и налагането на волята – за цел. Според него пътища
към постигане целта на войната са много. Насилието може да се прояви в унищожаване на живата сила на противника; в завладяване, окупиране,
анексиране на територията му или в мероприятия, насочени към политическите отношения.
Всеки един път е сам за себе си. Във войната има
триединство на:
• Първично насилие, омраза и враждебност.
• Вероятност и случайност.
• Политика.
Темата за насилието във войната се среща и
при Молтке. По време на речта си в Германския
Райхстаг по проектозакона за увеличаване числеността на армията (14.05.1890 г.) той заявява: „Само мечът може да принуди противниковия меч да
остане в ножницата“ [30] Колкото и да е парадоксално за насилието като елемент на военната сигурност, макар и иносказателно говори и Марга41

рет Тачър. Над век и половина след Клаузевиц тя
пише: „...След края на Студената война Западът
повярва, че е дошло време да се мисли и говори
само за миротворчество... И така все повече се
заговори за правата на човека и по-малко за национална сигурност. Отделяха се средства за благосъстоянието и по-малко за отбраната. Повярвахме..., че глобалното село има само добри съседи.
Малцина проявиха нахалството да заявят, че добрите съседи са всъщност добрите стени...“ [41].
Първоначалният мотив за войната е политическата цел. По тази причина Клаузевиц я приема
като инструмент на политиката и продължение на
политическите отношения [22].
Тази теза на Клаузевиц трудно може да бъде
оспорена. Войната е инструмент на политиката за
постигане на определени политически потребности. Клаузевиц никъде не твърди, че тя е единствения инструмент за удолетворяване на потребности.
В този смисъл войната може и трябва да се
разглежда като една от възможните алтернативи
за избор за политическо действие.
Едновременно с това, по своята същност, самата война е многопластова. Тя е:
• Съвкупност от средства/ инструмент и цел,
тъй като е едновременно действие – насилие
и борба (средства) в името на налагането на
собствената воля (цел).
• Въоръжено противоборство е действие на войските и състояние на обществото.
• Средство за регулиране на отношения и начин за разрешаване на спорове и противоречия между държавите или обществени групи.
В този смисъл трудно може да бъде прието
схващането на Мартин Ван Кревелд, че войната
е цел, а не средство, както и тезата му, че бъдещите войни ще бъдат своеобразна форма на съществуване на човешкото общество. Войната е
неотменима част от човешката история, и твърде вероятно – и от неговото бъдеще. Тя винаги е
съпровождала историята на човешката цивилизация и цялата история е една почти непрекъсната
война, която е била или двигател на обществения
прогрес или го е възпрепятствала [14, 23, 29, 36].
Прегледът на някои от съществуващите дефиниции за войната показва, че те не противоречат на определението на Клаузевиц. Според тях
войната е:
42

• Естествено състояние (status naturalis) между
съседите. Даже и когато враждебните действия не са непрекъснати, а съществуват под
формата на постоянна заплаха.
• Спътница на историята на народите, нещо като тяхно обичайно състояние. Кратките мирни периоди между продължителните войни също са война, тъй като и тогава в основата на
международните отношения не цари братска
любов и взаимно доверие, а страх и недоверие. Това е въоръжена борба между държавите, народите или враждебни групи в една и съща държава, произтичаща от необходимостта
да бъдат възстановени, запазени и придобити
спорни права и интереси, иначе казано да бъде
принудена едната страна да се подчини на волята на другата.
• Главен фактор на обществения процес. Всички
висши култури са израснали от войната.
• Господстващ фактор в историята.
• Борба за жизнено пространство, която нациите,
стеснени в своите географски граници водят.
• Стълкновение между националните и общочовешки интереси. Суверенитета на народите е
източник на военни конфликти и затова е нужна замяна на суверенитета и независимостта на
народите и изграждане на национални, регионални и световни политически организации.
• Начин се оживее (оцелее), което е първостепенна цел на вътрешната и външната политика
на държавата. Това изисква непрекъснато нарастване на военния потенциал до степен да
можеш да диктуваш собствената воля на тези,
които нямат такъв.
• Вкоренена в човешката психика, в агресивността на човешкия интелект, в масовите психози, които са резултат от потискането на човешките инстинкти от обществото.
• Унищожаване на една цивилизация от друга
цивилизация (държава, или коалиция, която я
представлява) с насилствени средства, за да ѝ
наложи своите култура и начин на живот.
• Форма на междудържавни отношения, която
не може да бъде прекратена, тъй като няма такъв международен съд, на който всички да се
подчиняват или достатъчно силна международна изпълнителна власт за окончателно решаване на спорове между държавите [6, 13, 19,
20, 29, 32, 35, 36, 42].

Цитираните дефиниции само разширяват
ипостаса на войната от гледна точка на: война-насилие-човешка агресия; война-държавна политика; война-история; война-обществен прогрес/
регрес, война-цивилизация и т.н. и отразяват различните възгледи на авторите.
Както бе подчертано критиците, явни или
скрити на Клаузевиц днес са повече от привържениците му. Освен това съществуват автори, пишещи за войната, развивайки собствени тези. За
нуждите на изследването те са разделени условно
в две групи.
Авторите от първата група приемат, че дефинирайки войната Клаузевиц е абсолютизирал
политическото, а от втората, че под влияние на
научно-техническия прогрес войната, като политически инструмент е еволюирала. Тук са причислени и тези от тях, според които Клаузевиц
е стеснил същността на войната, тъй като не е
включил в нея невоенните форми на борба - дипломатически, икономически, социални.
Според Роберт Дж. Банкер (професор от Калифорнийския университет) войната като стълкновение между две държави или коалиции от
държави с определени политически цели остава
в миналото. Новите войни не са войни на политическото, а форма на сблъсък между престъпни групировки и синдикати вътре в страната или
на международната арена. Тези сблъсъци не са в
името на държавната политика, а са съсредоточени около културните и социални ценности на обществото [36]. Привидно Банкер е прав, тъй като
схваща политиката само и единствено като държавно действие. По същество той отрича правото на националните или международни престъпни групировка да провеждат собствена политика.
Друг е въпросът дали това е приемливо за останалите, което обаче не променя политическото.
Сходни са и възгледите на Уилям Линд, който
твърди, че войните на ХХІ век ще престанат да
бъдат монопол на държавата [36].
Според Ралф Питърс [36] днешните войни в
Африка са продукт на колониалното минало. Авторът ги нарича войни на „лошите граници“, начертани на две конференции в Берлин през 80-те
години на ХІХ век без да се отчитат демографската ситуация, национално-културните особености,
спецификата на ландшафта и т.н. След разпада на
колониалната система те се превръщат в държав-

ни граници и източници на конфликти. Защото в
една държава живеят народи, които имат непоносимост един към друг, а иначе сходни народи
се оказват разделени в различни държави. И тук
Клаузевиц е прав. Във войните на „лошите граници“ също става дума за политика. На новосъздадените елити след отпадане на колониалното владичество. Те искат изграждане на самостоятелни
държави чрез обединение или разделение.
Подобна е и причината за войните за национално обединение на България в началото на ХХ
век, на войните в Северен Кавказ в края на миналия век, на войните в бивша Югославия, Близкия
и Среден Изток и даже в Латинска Америка.
Критиците на политическото при Клаузевиц
приемат, че това е сериозна пречка за правилното
разбиране на съвременните:
• Икономически.
• Демографски.
• Културологични.
• Етнически.
• Религиозни.
• Нравствени и други фактори като причина за
войната. Те твърдят, че целите на войната могат
да бъда различни и да водят до: създаване/
разрушаване на империи; установяване на
световно и регионално господство, чрез
изменение на съотношението на силите в
регионален и глобален мащаб; насилствено
налагане на собствената култура и религия;
създаване на халифати; освобождаване на
гроба Господен и др. [9, 19, 29, 27].
Тезите за невъзможността да бъдат разбрани посочените съвременни фактори биха били верни, ако те не са съставляващи на политиката в
смисъла, в който бе дефинирана за нуждите на изследването. Ноторно известно е, че именно политиката е тази, която разрешава противоречия в посочените области. Логичен е и въпросът доколко
посочените фактори са нови? Като пример могат
да се посочат разсъжденията на армейски генерал
Махмут Гареев – бивш зам. началник на Генералния щаб на въоръжените сили на СССР и президент на Академията на военните науки, върху
съвременните граждански войни. Според него те
са резултат от нови и достатъчно сериозни социално-политически, икономически, териториални
и междуетнически противоречия, които могат да
бъда опасни за съседните държави [29]. Внима43

телният прочит на тезата на Гареев и на историята на гражданските войни показва, че нито посочените причини за противоречията са нови, нито
избраната алтернатива за тяхното разрешаване.
Като се почне от войната за независимост в Северна Америка, мине се през Гражданската война
в Русия и се стигне до постколониалните войни в
Африка е факт, че насилието – войната, е средство
на политически избор за разрешаване на противоречия, които кой знае защо са наречени нови.
В тази връзка е добре да се напомни една мисъл на Дракър за новото. Според него, в началото
на ХХ век много от младите учени са мечтали за
една нова икономика. В края на века тя се ражда.
Оказва се, че не икономиката е нова, а понятията,
с които се обозначават явленията [15].
Твърди се, че целта на войната дефинирана
от Клаузевиц е видоизменена. Така ли е в действителност? Прав ли е Линд като твърди, че войните на ХХІ век ще бъдат подчинени на етнически, религиозни или идейни цели [36]? В този
смисъл дали освобождаване на гроба Господен
преди повече от 900 години е цел на войната на
кръстоносците? Или налагане на волята на кръстоносците над други народи? Ето какво пише
Папа Урбан ІІ през 1095 г. в навечерието на Първият кръстоносен поход: „Земята, която наследихте, от всички страни е заобиколена от морета и
планини, и тя е крайно малко за вас; тя едва дава
препитание на хората. Ето защо вие се убивате
и мъчите друг другиму, водите войни, ето защо
толкова много от вас гинат в граждански раздори. Отмийте своята ненавист, нека враждите
приключат. Присъединете се на пътя към гроба
Господен; отвоювайте тази земя от нечестивата
раса и я вземете за себе си [11]. Не е нужен кой
знае какъв сложен анализ, за да се види, че усвояването на нови земи/ на ново жизнено пространство не е цел на войната, а войната е средство за постигане на тази политическа по своята
същност цел. В случая, религиозният фактор
е само повод. Твърди се, че тезите на папата
по-късно залягат в теорията на Томас Малтус,
според която населението нараства в геометрична прогресия за разлика от ресурсите за неговото
изхранване, които растат в аритметична прогресия. Разрешаването на това противоречие според
Малтус се постига чрез войни, епидемии, глад.
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Тези съждения могат да се отнесат и към така наречените религиозни и етнически войни от
нашето съвремие. Както и за цивилизационните
войни, споменати по-горе [19].
Например войната в Косово. Мнозина я наричат етническата и религиозна. Но тези два аспекта не са нейна цел. Те са повод за прибягване
до насилие, сиреч до война за постигане на политическа цел – създаване на нова държава и получаване на властови ресурс от нововъзникналия
албански елит в областта, който не може да се
примери с подчиненото си положение в рамките
на Република Сърбия. И тук войната е средство, а
не цел. Както и религиозните и етнически различия не са причина, а са повод за конфликта, който
войната трябва да разреши.
По подобен начин трябва да се гледа и на
действията на т.нар. „Ислямска държава“. Войната, която нередовните части водят в Сирия и
Ирак, не е религиозна по своята цел. Религията,
в случая агресивният ислямизъм също не е и причина, а е само повод. Войната на „Ислямска държава“ е инструмент за постигане на политическата цел – завладяване на ресурси и създаване на
собствена държава.
(слевда)
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