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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.
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Изложено дава основание да не се приема
тезата, че Клаузевиц е абсолютизирал политическото. В широкото му разбиране то е начин за
задоволяване на определени обществени потребности – ресурсни, властови и т.н. Войната е само
инструмента за това задоволяване.
Не по-малка е групата на авторите, които
приемат, че под влияние на научно-техническия
прогрес войната, като политически инструмент е
еволюирала или че Клаузевиц е стеснил същността на войната, тъй като не е включил в нея невоенните форми на борба – дипломатически, икономически, социални.
Част от опитите за ново дефиниране на войната се базират на непрекъснатите революции във
военното дело, съпътствали цялата човешка история – от изобретяването на лъка и стрелата, през
колесниците на римските легиони до ядреното
оръжие. По същество става дума за единство от
промени в технологиите/ техниката (средствата
за насилие), схващанията за водене на военните
действия и организацията на военните сили [31].
Те влияят върху формите и способите за водене
на войните. Това е факт, който няма как да бъде
оспорен. Проблемът е дали променят същността
на войната.
През 1989 г. американския експерт Уилям
Линд [11], изследвайки действията на американската морска пехота, разделя войните на няколко
поколения:
• Първо – бойните действия се водят в линеен
строй, с използването на гладкостволно огнестрелно оръжие;
• Второ – действията имат позиционен характер
с артилерийски обстрел, картечници, окопи и
други полеви фортификации (класически пример Първа световна война);
• Трето – „блицкриг” (действията на Вермахта
във Втората световна война), при който има
стремеж за обкръжаване на противника и откъсването му от комуникациите с основен акцент върху танковете и авиацията;
• Четвъртото – бойните действия се водят от неголеми групи екипирани по последната дума
на техниката войници, във вид на серии отделни операции. В литературата се говори за войни от пето и шесто поколение.
Внимателният прочит на теоретичните постановки на Линд показва, че те не са универсални,
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че им липсва философското разбиране за войната. Първо – изключени са войните, които са съществували в човешката история до откриването
на гладкостволното огнестрелно оръжие и второ –
типизирайки войните Линд ни предлага класификация на променената тактика за водене на бойните действия.
Според други автори [12, 19, 20, 23] появата
на ядреното оръжие води до постепенно отпадане на типичните за ХХ столетие войни. Особен
интерес в това отношение представляват възгледите на Клименко [23]. Според тях в епохата на
ядрените оръжия политическата цел на войната
не може да бъде постигната чрез разгром на военната сила на противника и лишаването му от
средства за продължаване на войната, чрез унищожаване на предприятията на военнопромишления комплекс и окупация или колонизиране на
територията му. Тези виждания са доминиращи
във военната теория и практика през 19-то и 20-то
столетие. Те обаче са свързани с колосални загуби
сред войските, населението и икономическия потенциал на воюващите държави [23].
За подкрепа на тезата си, Клименко цитира военните теоретици Базил Лидъл Харт и Дьо
Вернуа. Според първият всеки, който си позволи
да се усъмни в посочените средства за постигане
на политическата цел е считан за човек, нарушаващ „светото писание” Вернуа смята, че в мнозинството от случаите е достатъчно лишаване на
противника от средства за продължаване на борбата или убеждаването му, че продължаването на
войната ще предизвика само нови жертви и няма
да донесе благоприятен резултат [23].
Клименко твърди, че противопоставянето на
бойното поле на масови армии и планирането на
голямо мащабни континентални операции остава в миналото. В бъдещите, „слединдустриални”
войни се очаква да бъде ограничено използването
на сила в границите на театъра на войната, преместване на военното противоборство от сушата
към въздуха и космоса, както и недопускане употребата на ядрено и биологично оръжие. Войната
трябва да бъде направена управляема, а противникът да приеме налаганата му воля при минимални собствени материални и човешки загуби.
Според Клименко това налага отпечатък новите стратегическите цели и задачи, насочени от:

• Тотално физическо унищожение на противника към унищожаване на ключови живото осигуряващи обекти и лишаване от способност за
организирано функциониране на централната
и местна власт и на въоръжените сили.
• Непосредствен контакт между сражаващите се
войски към огневи контакт от отдалечени дистанции.
• Отчетливо изразени фронт и тил към размити
такива.
• Предимно физическо въздействие върху личния състав на въоръжените сили и населението
към информационно-техническо въздействие
върху системите за управление на държавата и
въоръжените сили и информационно-психологично – върху личния състав от въоръжените
сили и населението [23].
Посочените промени дават основания на
Клименко да означи новите войни като „постиндустриални” и да определи основните трансформации, които трябва да претърпят въоръжените
сили. Те са насочени към:
• Преминаване от масови армии с преобладаване на сухопътен компонент към малки армии
разполагащи с високо точни и далекобойни
средства за поразяване на обекти върху цялата
територия на противника.
• Отказ от наборната и въвеждане на изцяло
професионална военна служба.
• Търсене на предимство във въздушно-космическата сфера.
• Завоюване на превъзходство и сриване опитите на противника за решаване на същата стратегическа задача.
Идеите на Клименко за „постиндустриалните” войни не могат и не бива да се възприемат безкритично[24, 28]. Те представляват една възможна
перспектива, и не са близка, едва ли не чукаща на
прага на военното дело реалност. Само десетина
години след публикацията на статията става ясно,
че подобна еволюция във войната, и в частност в
строителството на въоръжените сили изисква огромен материален и финансов ресурс. НАТО приема концепцията за „интелигентната отбрана”,
което по същество означава коопериране на държавите-членки за придобиване на нови оръжия
и нови способности, адекватни на променените
стратегически схващания за водене на войната. В
Българската армия възниква с пълна острота въ-

просът за превъоръжаването и за осигуряване на
подготвен човешки мобилизационен ресурс.
Теоретичните виждания на Клименко, в различна степен са потвърдени от двете войни срещу
Ирак. Въпросът обаче е кое е еволюирало. Войната като средство за налагане на волята и постигане на политическите цели, войната във философски смисъл или средствата за воюване, които
определят както възгледите за строителството на
въоръжените сили, така и методите за воюване?
Отговорът на горния въпрос е потърсен в анализите на генерал Уесли Кларк на Втората война
в Залива. Той акцентира върху следните аспекти
на бойните действия:
• Мощна въздушна атака срещу цели свързани
с режима на Садам Хюсеин и разрушаване на
обединената система за ПВО на Ирак.
• Нанасяне на удари по пусковите установки
на ракетите „Скъд” в Западен Ирак и пълно
унищожаване на ВМС в района на Ум-Касър.
• Максимално бързо придвижване на сухопътните съединения и части към Багдад, които
унищожават всички огнища на съпротива по
пътя си.
• Освобождаване на командния състав от старите идеи за фронт и тил.
• Способност за маневриране и вземане на рискови решения, както и за едновременно водене на бой в тила на противника и защита от
удари отзад;
В хода на бойните действия на всички командни нива – от рота до съединение, се водят по
същество три типа бойни действия, различни по
своя характер, но взаимно свързани - дълбоки,
близки и тилови [21].
От изложените постановки на Клименко и
Кларк се вижда, че е еволюирала технологията на
насилието. За реализирането му и при определени условия днес не са необходими огромните и
малко подвижни армии на бойното поле с техните
многочислени бронетанкови съединения и покритите с прах батальони от механизираната пехота. Средствата за насилие днес са се отдалечили
твърде много от юмручния бой, както образно се
изразява Клаузевиц. Войната обаче не се е променила, или най-малко без промяна е останала нейната философска същност. Защото са съхранени
насилието и борбата, които са в основата й.
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Между другото, ако се вярва на Кларк и във
Втората война в Залива новото, не е чак толкова ново. По този повод той перифразира генерал
Оскар фон Гутиер, един от немските военоначалници през Първата световна война. Рецептата,
според перифразата за успеха на американските
командири е достатъчно прост: „Избираш място
и пробиваш отбраната на противника. След това
навлизаш в дълбочина на основните сили на противника и разширяваш пробива. Водиш настъплението срещу фланговете и тила на противника
и избягваш челните удари. Артилерията унищожава живата сила и командните му пунктове. Не
позволяваш на противника да дойде на себе си и
се стараеш непрекъснато да отгатнеш мислите му.
Непрекъснато маневрираш и нанасяш ударите си
по противника по-бързо, отколкото той е в състояние да ти отговори.” [21]
В опитите си да ревизират Клаузевиц, съвременни автори пишат за войните на новата епоха,
свързана с появата на ядреното оръжие. То е факторът, който прави невъзможно войната да бъде
продължение на политиката, тъй като в бъдещата
ядрена война няма да има нито победители, нито победени [34]. Твърдението е вярно ако става
дума за война между ядрени сили. В този случай
тя не може или по-точно казано не бива да бъде
сред възможните алтернативи за разрешаване на
политически противоречия. Това обаче не променя дефиницията за война при противоречия между ядрена и неядрена държава или между неядрени държави. Което се потвърждава от войните,
водени от изобретяването на ядреното оръжие до
наши дни включително.
Приема се, че в една бъдеща война приоритети могат да бъда насочени към справяне с:
• Традиционни заплахи – борба с редовни въоръжени сили на противника.
• Заплахи от въстания – борба с нередовни (паравоенни) въоръжени сили.
• Комбинация от горните заплахи.
• От тази гледна точка войните в чист вид могат
да бъдат:
• Традиционна – редовни собствени въоръжени сили срещу редовни въоръжени сили на противника.
• Наказателна – редовни собствени въоръжени сили срещу нередовни (паравоенни) въоръжени сили на противника.
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Партизанска - нередовни (паравоенни)
собствени въоръжени сили срещу редовни въоръжени сили на противника;
• Бандитска – нередовни (паравоенни)
собствени въоръжени сили срещу нередовни (паравоенни) въоръжени сили на
противника.
На горната концепция се основават и вижданията за строителството на въоръжените сили. Те
могат да се изграждат като универсални – способни да се справят с всяка заплаха. Възможно е да се
приложи и разделение на военния труд, чрез изграждане на различни категории въоръжени сили
за конкретните заплахи.
На границата между т.нар. войни в чист вид е
разположена хибридната война (фиг.1)
•

Според западната военна теория това е война, в която от двете страни участват компоненти
на регулярните и на нерегулярните въоръжени сили [34]. Твърдението звучи приемливо от логична
гледна точка. Повърхностно погледнато то, като
че ли отменя дефиницията на Клаузевиц. Повърхностно, защото авторите отбягват да отговорят на
въпроса за насилието като политически избор на
действие при разрешаване на кризите/ противоречия в посочените модели.
В исторически план твърдението също не е
съвсем вярно, защото и Наполеоновата война
срещу Русия (1812 г.) и Втората световна война
(1939-1945 г.) би трябвало да бъдат наречени хибридни, в смисъл че и във двете са използвани
както редовни въоръжени сили, така и партизански формирования.
Тезата за т.нар. „хибридна война” напоследък е обект на разработка и от български воен-

ни теоретици. Някой от тях я наричат „модерен
термин”, съчетаващ в своя генезис военни с невоенни действия, които имат влияние в много
по-широк смисъл, в много по-голям брой държави, отвъд рамките на региона дори [40]. Подобно
твърдение може да се определи като несериозно
от научна гледна точка.
По-интересни са вижданията на български
военни автори, свързани с анализа на непосредствените и в близко бъдеще заплахи за военната
сигурност на България [8]. Според тях разнопосочните „регионални и геостратегически интереси предполагат запазване на конфликтното противопоставяне в Черноморския и Кавказкия
регион. Незаконното анексиране на Крим от Русия и конфликтът в Източна Украйна се превърнаха в най-сериозната заплаха за мира и сигурността в Европа след Втората световна война. Те
доведоха до сериозна промяна в съотношението
на силите в Черноморския регион. Това негативно развитие има непосредствено отношение към
сигурността на България. Засилените инвестиции
в конвенционални военни способности в посочения регион и „хибридният модел“ на водене на
война провокират необходимостта от адекватни
инвестиции в отбраната на България. „Хибридната война“ съчетава прилагане на конвенционални методи с похвати от партизанска война, прикрито подпомагане на сепаратистки групировки,
кибератаки и пропаганда, икономически натиск и
действия, противоречащи на международното право” [8]. При коментирането на тезата няма как де
се избяга от историческия паралел между борбите за освобождението на Македония и т.нар. „прикрито подпомагане на сепаратистки групировки”
от въоръжените сили на Руската федерация. Темата е твърде широка и извън контекста на изследването, но има известни основания да се твърди, че
офицерите и подофицерите от младата българска
войска и войводите от македонските революционни чети са познавали хибридната тактика. Разбира
се без да я нарича така!
Темата за хибридната война заслужава по-сериозна разработка. В момента в информационното пространство могат да се срещнат тези, които
говорят за объркване в мисленето на военнослужещите. За илюстрация може да се цитира едно становище от дискусиите във Фейсбук. Според него понятието не е прецизно дефинирано и
поради това в значителна степен не носи конкре-

тен смисъл. така че не го възприемайте като контратеза. Чрез него се прави опит да се съвместят
различни съчетания от условия, цели и средства.
Конфликтът се развива някъде, но ефектите се
проявяват на неочаквани места сред три основни
„цели“ (включително и физически) – местно население, население в собствената страна/и, международна общност. Включват се в значителна
степен елементи на бунтове, гражданска война,
информационна война и война в киберпространството. Поради различията във военните потенциали фокусът се измества към неконвенционални бойни действия. Модерните технологии,
конвенционални средства и оръжия се използват
по неконвенционален начин. Едновременно се използват терористични, партизански и криминални действия. И всичко това се опитва да се представи като хибридна война.
Клаузевиц е обвиняван и в стесняване на същността на войната, тъй като не включва в нея невоенните форми на борба – дипломатически, икономически, социални [19, 20]. Само че Клаузевиц
дефинира войната, а не останалите средства за
разрешаване на политическите отношения. Според него тя е акт на насилие и по подразбиране към
нея се прибягва когато другите, ненасилствени възможности са изчерпани. С този акт се принуждава
противника да се подчини и му се налага собствената си воля. Насилието е средство, а подчинението, налагането на волята – цел. Войната е средство
и инструмент на политиката и продължение на политическите отношения [22]. При това той твърди,
че пътищата за постигане на политическата цел са
много – от унищожаване на живата сила на противника, през завладяване, окупиране и анексиране на
територията му до мероприятия насочени към политическите отношения. И подчертава, че всеки
един път е сам за себе си.
Съвременните военни теоретици смятат, че
в теоретичните постановки на Клаузевиц не могат да се вместят новите оръжия и включването
на природната и техногенна среда в техния арсенал (например геофизическото оръжие). Няма
как преди 183 години да се предвиди развитието на научно-техническия процес днес. Но в това
отношение великият германец все пак е бил прозорлив. Според него средствата за постигане на
целта могат да се отдалечат от юмручния бой, боя
с прашки или с мечове, но всички действия във
войната са израз на борба.
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В началото на XXI век масово се тиражира
теорията за нов вид война, при която победата се
постига не за сметка на унищожаване на въоръжените сири и икономиката на противника, а чрез
въздействие върху неговото морално-политическо състояние [1, 2, 4, 9, 17, 27, 33, 43, 44]. Според
някои автори сме навлезли в в ерата на войните
от седмо поколение – информационно-мрежовите. Те са резултат от:
• Развитието на изчислителната техника (компютрите) и средствата за комуникации, което
води до нарастване на ролята на информацията в живота на обществото. Твърди се, че информацията, по ефективността на своето влияние превъзхожда много видове материални
ресурси;
• Успехите на психологията в областта на изучаването на човешкото поведение, което позволява да се оказва предварително зададено поведение на големи групи хора;
• Разработване на несмъртоносни видове оръжия заменили традиционното такова.
Същността на тази война е в скрито подкопаване и последващо разрушаване на основните
характеристика на нацията. В зависимост от конкретните задачи обект на въздействието върху
противника могат да бъдат една или друга област
на неговия обществен живот.
Целта на информационно-мрежовата война е
овладяване на стратегически важните ресурси на
противника. При това те биват предавани на агресора от обществения елит на противника напълно
доброволно, защото не се схващат като агресия, а
като път към прогреса. Това изключително затруднява разпознаването на технологиите и методите
на войните от седмо поколение и липса на адекватни мерки за противодействие от субекта на агресия. За разлика от предишните, класически войни,
резултатите от които могат да бъдат преразгледани, то резултатите от войните седмо поколение
обикновено се преразглеждат едва когато агресора
слезе от политическата сцена. Сложността на войните от седмо поколение идва от факта, че театърът им на действие е разположен в менталната област на човешкото общество. В което са разрушени
базовите ценности и са насадени нови митове. Масовото съзнание не е способно да разпознае своевременно менталните вируси на агресора.
Политическите и културни елити, обекти на
информационно мрежовата война, които не раз44

полагат с достатъчно квалификация и опит за разкриване на информационната агресия и за противодействие на мрежовия враг са обречени на
съкрушително геополитическо поражение. В
информационно-мрежовите войни си включват
всички обществени структури - средства за масова информация; религиозни организации; културни институти; неправителствени организации и
обществени движения, финансирани отвън; дейци на науката и културата, работещи по чуждестранни проекти. Всички те имат своя принос във
войната, осъществявайки многочислени и високоточни удари по обществената система на страната под лозунга за демокрация и човешки права.
Информационната война е форма на конфликт, в ходът на който информационните атаки
на противника се явяват начин за подкопаване на
неговата система от знания и убеждения. Тя може и да бъде съставна част от по-широки враждебни действия – мрежова война, кибервойна или
от война в чист вид. Кибервойната представлява
система от военни операции, които се провеждат
в съответствие с информационните принципи Кибервойната означава нарушаване или унищожаване на информационните и комуникационни системи на противника, стремеж да научиш за него
всичко и да не допуснеш той да знае много за теб!
Според Ричард Шафрански от Колежа на
ВВС в база Максуел, щат Алабама, САЩ войната е комплекс от смъртоносни и несмъртоносни
действия, за да се лиши противника/ неприятеля
от воля. Войната може да се започне от групи срещу групи, които се контролират или спонсорират
от държавата или които не се асоциират с държавата. Войната е враждебна дейност, която е насочена срещу неприятеля или противника. Целта на
войната не е непременно в убийство на противника, а в принуждаването му да се подчини [1, 2, 4,
9, 17, 27, 33, 43, 44].
Да се оспорват горните твърдения е трудно.
Те обаче пораждат и редица въпроси:
• Ново ли е изискването за знанието на противника във военната история? И ако е ново, как
Маврикий Тиберий – византийски император (582 - 602 г. след Христа) и талантлив военоначалник го е дефинирал пред 1500 години
- „мъдър е само този пълководец, който преди
началото на войната внимателно изучава противника, за да може да намали неговите преи-

мущества и да извлече полза от неговите недостатъци”.
• Как се съчетава понятието война от седмо поколение с теорията за ненасилствената борба на
Шарп [45]? И в двата случая има съвпадение
на част от методите за информационно противоборство. Например: скриване на критично важна информация за състоянието на нещата в определена област, качване на ценна информация
в масиви от типа на „информационен боклук” в
съответствие с принципа „скрий листото в гората”; подмяна на понятията или изкривяване на
техния смисъл; отвличане на вниманието върху
незначителни събития и т.н..
• Какво е идеята на Сун Дзъ за победа над войската на противника без сражение, като най-добро от доброто във войната, изречена преди
хилядолетия? Дълбоко прозрение или философия на войната, позната на древните китайски
мислители [10]?
Дали в случая не става дума за нова, военно-технологична теология, както пише Роза Брукс
[7]? Или за поредната военна схоластика?
В заключение е необходимо да се припомни,
че в епохата на Наполеон войниците отиват в атака под пушечния огън в цял ръст. Само 100 години по-късно, по време на Първата световна война,
те се окопават в земята, а мръсно-зеленикаво-кафеникавия цвят заменя ярките и разнообразни оцветки на униформите.
Да се очаква, че средствата за насилие и формите и начините за тяхното прилагане ще останат неизменни е просто отказ да се признае въздействието на научно-техническата революция
във военното дело. Означава и отказ от адекватна
подготовка на въоръжените сили. Което не променя философската същност на войната и прозренията на Клаузевиц.
Днес войната изглежда външно по-един нов,
като че ли непознат до сега начин. Зад новата опаковка обаче много често се откриват твърде стари
човешки взаимоотношения.
По тази причина Клаузевиц и останалите военни класици трябва да се изучават.
За да не се окаже, че новото е добре забравено старо.
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