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особеното място на армията като обществен
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Abstract: This article explains the concept of institution and in particular state institution . Along
with the concept of the army and displayed an
understanding of the concepts of family, school,
church, as public institutions. Focuses on characterizing them as special disciplinary institutions
in society. Provide a concept of education and its
***
Да се спрем, първо, на изясняването на понятийния апарат.
1. Армията като държавна
институция.
Този въпрос предполага дефинирането на понятието „институция”. Основателно, ще се ограничим до два подхода при дефинирането:

general and specific characteristics applied by us
from the social institutions. In this sense, comparing them in general, explains the special place of
the army as a public educational factor, and the
effect of other educational factors in it.
Keywords: education, army, society, national security, public institutes.
- социологически подход – според който „…
под институция се разбира обществено валиден конструкт, който програмира и регламентира социални действия на агенти (индивидуални или колективни) за посигане на
предписана и/или желана цел.”1;
- политологически подход – който интерпретира институциите:
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• в широк смисъл като „…включват и онези от
тях, които осъществяват връзката между
гражданите и държавните органи, така наречените политически институции-посредници… Такива институции са политическите
партии, професионални и други организации,
групи на интереса и други форми на обединяване на гражданите, упражняващи влияние
върху политиката…” Някои причисляват към
тях и конституциите и изборните системи.2;
• и тесен смисъл като „…обхващат онези политически институции, които са ядрото на политическия процес. Това са институциите в
държавната инфраструктура. Това са основни институции като парламент, правителство, органи на съдебната власт, държавна
администрация. Те са овластени да прилагат
и държавната принуда при необходимост.”3
Армията като държавна институция е понятийно припозната тук, в рамките на това дефиниране.
Институционалността в армията се реализира чрез:
• системата от норми, правила, образци (матрици);
• предписания на задъжително поведение и
действия;
• по отношение на нейната цел и предназначение;
• свързаност на всички военни институции по
необходим начин;
• програмиране и регламентиране на действията за постигане на желаната цел;
• програмиране на синхронизацията на единичните и колективните действия и взаимодействия;
• създаване на ред;
• висока степен на отчетливост;
• предписване на недвусмисленост;
• автоматизъм на действията;
• строга йерахизация;
• оптимално затворена;
• твърдо обозначени граници;
• наличие на необходими входове и изходи,
контролирани строго и рационално.
Извод: „…това, което е типично за армията, не е типично за други подсистеми и жизнени
сфери и за социеталната система.”4
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2. Семейството.
Съществуват множество определения. Ще
приемем за работно в рамките нашето изложение
следното: „Семейството е основано на брак или
кръвно родство социално обединение с исторически определена организация, членовете на която са свързани с общност на бита, взаимна морална отговорност и взаимопомощ.”5
Системата от дейности на семейството
включва:
- физическо възпроизводство на човека;
- духовно възпроизводство;
- производство на средства за живот;
- производство на бита;
- задоволяване на емоциалните потребности;
- задоволяване на сексуалните потребности;
- взаимопомощ;
- изработване на ценностна система;
- управление на семейството.6
3. Училището.
Интересен е факта, че не се открива лесно в
литературата дефиниция за училището. Според
електронната енцклопедия „Уикипедия” „училището е вид учебно заведение, което хората посещават обикновено в своите детски и младежки
години, за да придобият знания. Ролята му не е
само образователна, но също така възпитателна и социална.”7
Образователната функция и съвкупно с останалите основни функции на училището имат за
цел постигането на две крупни следствия върху
развитието на човешката личност и за човешката
общност като цяло:
• предаване на културните традиции между поколенията,
• значение за икономическия напредък.
4. Църквата.
Има две значения за църквата:
• религиозна институция в християнството,
• сграда за християнски религиозни обреди.
„Принципното систематизиране на религиозното „трябва” в „етиката на убежденията…
… Религиозната етика се намесва в различна
степен в сферата на социалния ред. …
… религиозната етика се захваща за общите
добродетели на живота…”7

5. Възпитание.
Можем да го определим като процес на овладяване на ценности и критерии за тяхното оценяване, на норми и стандарти /модели/ на поведение, формиращи човек като личност.
6. Обща характеристика
на разгледаните институти:
• културни институции,
• прилагащи нормализираща санкция - /„Постоянната наказуемост, която пронизва всяка
точка и всеки миг от дисциплинарните институции, сравнява, диференцира, йерархизира,
хомогенизира, разграничава, изключва. С една
дума – нормализира.”9/,
• дисциплинарни институции.
***
Българската армия през XX век и дори още от
Освобождението има сравнително кратка, но богата история. Тя привлича вниманието на научната мисъл както с активното си участие в живота на
българското общество и с бойната си дейност по
фронтовете на водените войни, така и с приноса
си за развитието на духовния живот на страната.
Създаването на новата българска държава
през 1878 г. неизбежно налага и създаването на
армия, като нейна съставна част и една от основните й институции. Това се обуславя не само от
закономерностите в развитието на всяко общество, но и от конкретно възникналите условия на
Балканите – необходимостта от въоръжена защита на новосъздадената държава и решаването на
въпроса за национално обединение.
Развитието на Българската армия зависи от
комплекс вътрешни и външни фактори, които
действат през разглежданите хронологични граници – краят на XIX и през XX век. Към вътрешните фактори трябва да се посочат преди всичко
конкретните обществени условия в страната (икономически, социални, политически, духовни).
От външнополитическите условия съществено значение имат отношенията на България с Великите държави по това време и с нейните съседи.
Състоянието на духовния живот в страната и армията също влияе върху развитието й чрез господстващата през даден период идеология, чрез науката, образованието, културата, религията и пр.
От посоченото до тук е ясно, че развитието
на армията зависи преди всичко от състоянието

и развитието на самата държава. От тази гледна
точка периодизацията в развитието на Българската армия до голяма степен зависи от периодизацията на общественото развитие на страната.
Тоест, зависимостта между тях е както съотношението на общото и особеното, при което трябва
да се съблюдава необходимата пропорция и да се
имат предвид опасностите от нейното нарушаване. Надценяването на характера на армията като
копие на българското гражданско общество може да доведе до разтваряне на нейната история в
политическата история на държавата. Същото се
отнася и за надценяване на особеното, при което може да се получи обратното – разтваряне на
„гражданската” история във военната.
Въпреки аналога на армията с гражданското
общество в страната след Освобождението, в нашата историография преобладават публикациите
за участието на армията във войните. Значително
по-малко са публикациите, посветени на ролята,
функциите и действията на армията в мирновременните периоди. В това отношение най-малко е
разработен проблемът за взаимната зависимост и
влияние между духовния живот в страната (идеология, наука, образование, култура, изкуство, религия) и армията.
7. Армията като основен фактор за
възпитанието.
7.1. характер и насоки на процеса на воинско възпитание
Спецификата на воинското възпитание се
проявява във формирането на:
• патриотизъм - /институционална специфика/;
дисциплина - /институционална специфика/10;
саможертва.11
То разполага и упражнява своя методологически инструментариум в условията, породени
от войната. А именно – факторите, които карат на
ниво отделната личност да се сражава /бие/:
- принуда;
- облага;
- наркоза;
- риск.
В това се състои най-голямата трудност и
специфика на воинското възпитание!!!
7.2. проявление на воинското възпитание
След Освобождението българската военна наука започва да формулира факторите, кои41

то влияят върху възпитанието на подрастващите.
Независимо от различния им подход при класифицирането на тези фактори, в специализираната литература са разкрити същността и влиянието
на следните основни фактори: семейство; училище; обществена среда; армия; църква12. В лекцията ще се разгледа само армията като специфичен
фактор за възпитанието.
В края на ХІХ век става ясно, че въоръжените сили на дадена държава ще играят все по-съществена роля за просперитета й. Това се доказва
след войните в края на ХІХ и началото на ХХ век
и най-вече по време на Първата световна война.
Тази война доказва, че въоръжените сили на един
народ са самият въоръжен народ и че защитата на
отечеството е повелителен дълг на целия народ.
Въпреки това, армията си остава институцията,
която със свои средства и способи влияе при подготовката на населението за защита на интересите на държавата.
Армията като институция за военнотехническа подготовка на населението за водене на война
играе много важна роля за военното възпитание
на младежта. Тя довършва и коригира възпитанието, получено в семейството и училището, и
формира верни, предани и готови за саможертва
в името на родината войни.
След Освобождението управляващите и населението на страната е убедено, че пропуснатото
национално обединение е възможно само по военен път, т.е. чрез война. Затова и авторитетът на
армията е изключително висок. Това доверие към
армията е потвърдено по време на Сръбско-българската война 1885 г., когато трябва с оръжие да
се защити Съединението.
Тази нейна роля нараства особено много след
Балканските войни и Първата световна война.
Двете национални катастрофи и военните клаузи
на Ньойския договор значително ограничават възможността армията да въздейства върху възпитанието на подрастващите. Младежите постъпват
във войската, изпитали върху себе си влиянието
на други възпитателни фактори (семейство, училище, общество и пр.). При това положение в армията наред с продължаване на възпитанието се
отстранява и всичко отрицателно по отношение
на възпитанието на постъпващите в нея младежи.
Това прави армията да изглежда в съзнанието на населението храм, чийто праг всеки младеж
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прекрачва веднъж в живота си, облагородява духа и укрепва тялото си, където научава неща, полезни за цял живот. А като се има предвид, че тя
продължава дейността на семейството и училището за насаждането и развиването на обществените добродетели: дисциплина; колективна чест;
солидарност и пр., справедливо във военната литература армията е наречена „народен университет”13. При добра организация и методика на командира войникът доразвива в армията своите
умствени, нравствени, психически и физически
качества. По такъв начин той се формира не само като добър боец, но и като добър член на обществото, надежден и полезен гражданин. Затова
армията в разглеждания период е онзи задължително необходим институт, който осигурява спокойствието, мирния труд и духовното съвършенство на народа.14
Обстановката в нашата армия след Освобождението умишлено е пригодена да предизвиква
положителни емоции. Редът, чистотата и украсата в ротното помещение, художествените картини с патриотична тематика, портретите на видни
пълководци, военноначалници и народни герои,
надписите, които напомнят задълженията на войника, паметникът, издигнат в двора на казармата
в чест на загиналите военнослужещи от поделението във войните за национално обединение и
пр. създават обстановка, която въздейства възпитателно върху войниците и улеснява възпитателната дейност на командирите.
Възпитателната роля на армията има значение не само при подготовката на военнослужещите, но и за възпитанието на подрастващите
младежи, тъй като значителна част от мъжкото
население на страната преминава през армията.
Младежът се връща от нея в родното си място с
повишена съзнателност и отговорност, с формирани положителни навици и умения, привикнал
на дисциплина, изпълнителност и пр. Една не
малка част от постъпващите в армията неграмотни младежи, след уволнението си могат вече да
четат и пишат.
Тази роля на армията се проявява с особена
сила след 1941 г., когато към България се присъединява населението на Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Западните покрайнини, което
в преобладаващата си част е българско и държавното и военното ръководство на страната вземат

мерки то да почувства проявените грижи и внимание към него15.
Според военните специалисти от това време, възпитателят в армията трябва да има предвид обстоятелството, че във войската не всички
постъпват достатъчно възпитани. Затова от нея се
изисква да разширява задачите на възпитанието
до степен да формира и войник, и гражданин. Защото, особено след Първата световна война, доброто военно възпитание има първостепенно значение не само пред военното обучение, но и пред
военнотехническата подготовка16.
В армията неграмотният войник се учи да чете и пише, там той се учи на хигиена на тялото и
храненето, пак там се учи на смелост, ред, съобразителност, решителност, инициатива, хладнокръвие и пр. Като прослужи в такава обстановка две
или три години, войникът става дисциплиниран
член на обществото и като се върне в своята среда, вече е носител на положителни качества, придобити или развити в армията17. Според военните специалисти армията дава добри резултати за
обществото, тъй като поставената й цел и предназначението й са тясно свързани с формирането
на нравствени добродетели у военнослужещите,
които са необходими на всеки гражданин на държавата дори когато излезе от армията.
Военното министерство и Щабът на армията вземат необходимите мерки, за да може армията да изпълни ролята си на фактор за възпитание
на младежите, постъпващи в нея. За целта успешно се използват редовните занятия с войниците.
В седмичните разписания са предвидени часове
за беседи по военно възпитание, по гражданско
учение, беседи за бойните истории на поделенията и пр.18
Армията влияе и върху младежите след излизането им от нея. Според специалистите младежта е обект, който трябва да се спечели за отечеството и държавата, да се възпитава в национална
гордост, характерна за българина. В армията е
практика офицери, със съдействието на учители
и лекари през зимния период, когато учебните
занятия са по-малко, да изнасят пред войниците беседи за значението на брака и семейството,
за семейната и половата етика, за отглеждането и
възпитанието на децата и пр.19
След Освобождението Българската армия като възпитателен фактор влияе не по-малко от учи-

лището върху възпитанието на младежта. В нея тя
се учи на обществен ред, колективност, граждански и воински добродетели. Там младежът придобива високо съзнание за достойно изпълнение
на задълженията към Отечеството. Но армията
не може да постигне сама всичко това, ако липсва координация с другите възпитателни фактори
– семейство, църква, общество.
7.3. институцията на командира в процеса
на военното възпитание
Разглеждайки армията като един от основните възпитателни фактори от „свещения четириъгълник” – семейство, църква, училище, армия който влияе върху възпитанието, специалистите
обособяват ролята на командира като самостоятелен фактор на въздействие върху възпитанието на
войниците20.
Личността на командира оказва много голямо влияние върху войниците както в мирно, така
и във военно време. Тя е в състояние да отклони
вниманието на войниците от опасността и да разсее страха. Ако командирът чрез своите грижи за
войника, чрез своето умение да го ръководи, чрез
своето благородно отношение към него успее да
го зарази със своя личен пример и да го накара да
се съобразява с командира си не само когато е в
казармата, но и когато е извън нея, този командир
е завладял подчинените си и от тях може да подготви достойни защитници на държавата.21
Ролята на командира за възпитанието на войниците е особено важна след Първата световна
война, когато по силата на Ньойския договор армията е напусната от генерали и офицери с дългогодишен опит, ползвали се с уважението и доверието на своите подчинени. Тяхната роля е важна
не само за армията, но и за по-голямата част от
населението, за което армията е училище за колективен дух и общественост.
За военните специалисти голямо е значението на командира за умственото и физическото възпитание на подчинените22. Това е напълно логично, тъй като всеки младеж постъпва в армията с
повече или по-малко наследени и придобити умствени и физически качества. Надменният и груб
командир отблъсква подчинените си и ги прави
недоверчиви. Изплашеният и унижен от своя командир войник губи бавно, но сигурно способността към умствена и физическа работа: трудно
възприема; става инертен и безволев. И обратно –
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доброжелателният, поощрителният и съчувствен
тон на командира действа върху психиката и физиката на войника положително – той става весел,
жизнерадостен, изпълнен с вяра в силите си, чувства, че не е сам, и с готовност изпълнява заповедите на своите началници.
Във всекидневната си дейност командирът
от Българската армия работи в среда от личности, имащи индивидуални психически, физически, интелектуални и морални особености. Всеки
командир в рамките на своето служебно положение трябва така да съчетае и да обобщи духовно и
физически различните подчинени, че те да са едно цяло. Следователно, за да може командирът да
бъде основен фактор за възпитание в армията, той
трябва да притежава определени качества и към
него се предявяват редица изисквания.
От него се изисква да наблюдава, да насърчава, да ограничава, да поучава с достойнство и ако
трябва, да взисква строго, но справедливо. Затова
и формулата, която прилагат командирите от българската армия при общуването си с подчинените е „Сърце сърце владее”. Когато командирът е
по-близо до тях, той опознава подчинените, мислите и чувствата им и ги привързва към себе си23.
Войникът след Първата световна война не е
същият, какъвто е в края на ХІХ и началото на ХХ
век. Той вече е по-интелигентен, по-добре развит
и по-чувствителен и постъпва в армията с по-богата обща култура. Обучението му е по-лесно и
по-бързо, защото е по-схватлив, но пък е по-взискателен и затова работата с него и грижите за него
са много по-големи.
По-високото образование и обща култура на
постъпващите в армията налагат по-големи грижи и внимание от командирите към подчинените.
От възпитаващия се изисква да бъде образец за
подчинените си и с личния си пример да ги завладява и насочва към изпълнение на дълга им.
От изложеното относно ролята на Българската армия като фактор за възпитанието на младежта може да се направи следното обобщение:
У нас след Освобождението армията се разглежда като самостоятелен фактор за възпитанието не само на военнослужещите и на младежта
извън нея, а и на цялото население. Основание за
това е авторитетът, който нашата армия спечелва
по време на Сръбско-българската война 1885 г. и
войните за национално обединение 1912-1918 г.
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За да изпълни тази своя мисия, армията до голяма
степен разчита на командирите и възпитателната
им работа с войниците.
8. Духовните условия в страната и
влиянието им върху Българската
армия.
8.1. ролята на идеологията
Армията, като една от основните институции
в държавата е в голяма зависимост от господстващата в обществото идеология, а също от науката, културата, образованието, от влиянието на религията. Всички те влияят върху формирането на
убежденията на офицера и войника, върху начина
им на мислене, върху тяхното разбиране не само
по военни въпроси, но и като граждани на държавата.
Развитието на военното дело и на неговата ефективност зависят от нивото на културата
и образованието на цялото население. От това в
значителна степен се определя и нивото на умственото развитие не само на офицерите, но и на
войниците в армията.
Културните условия в държавата през разглеждания период оказват влияние върху духовните качества на командния и на редовия състав.
С нивото на културата на военнослужещите, със
степента на тяхната образованост са свързани
възможностите за овладяването от тях в кратки
срокове на сложната бойна техника и ефективното й използване в бойни условия.
Основният компонент, който характеризира духовния живот във всяко общество от онова време е идеологията на управляващите. Тя от
своя страна е в пряка зависимост от особеностите
на икономическото, социалното и политическото развитие на страната. Икономическата и политическата зависимост на България след Освобождението се отразяват и върху идеологията на
управляващите, а и върху идеологическия живот
в страната въобще. Идеологията у нас почти изцяло е закъснял отглас на едни или други философски и политически течения, разпространявани или вече отшумели в Западна Европа. Нашите
автори се мъчат да приспособят към българските
условия главните философски концепции, които
идват от Германия, Франция, Русия /по-късно и
от СССР/ и др.

Идеологията на управляващите в България не
е единна. Обективната основа за това е съществуването на различни прослойки сред самите управляващи. Въпреки това определено може да се
каже, че в края на ХІХ и началото на ХХ век преобладават либералните възгледи сред управляващите в страната. За отбелязване е, че дори когато
в началото на 20-те години на ХХ в., под една или
друга форма в страната започва да проникват идеите на фашизма, то тази идеология няма широко
разпространение и не пуща дълбоки корени в съзнанието на населението и във войската.
В идеологическия живот на страната определено място заема и социалистическата (пролетарската) идеология. Тя не оказва непосредствено
влияние върху развитието на Българската армия,
тъй като не е господстваща идеология. Въпреки
това тя трябва да се има предвид, понеже нейни
привърженици и последователи става не малка
част от населението. При попълването на армията с войнишки състав тези идеи често проникват
в армията и оказват отрицателно влияние върху
военнослужещите. Това е характерно за периода
до 1944 г.
След това, идеологическата работа в армията е един от стълбовете на партийността и новата
социалистическа държавност. Тук давлението от
страна на СССР е особено голямо. Националното
се успоредява с интернационалното. Идеологически солидно е подкрепено армейското единоначалие. В този период идеологията играе ролята на
вътрешноинтегриращ организационен механизъм.
8.2. ролята на образованието
Състоянието на армията в голяма степен зависи и от образователното ниво на населението.
Стремежът на българина да образова, ако не себе
си, то поне децата си, както и въвеждането на задължителното основно образование в началото на
20-те години, осигурява изявата на способностите у голяма част от подрастващите, а следователно и появата на амбиции за завършване на по-високо образование24.
Въпреки трудностите за осигуряване на образование на подрастващите, в сравнение с балканските ни съседи образованието у нас е на по-високо ниво. През 30-те години неграмотните в
Румъния са 50 %, а у нас – 20 %. В Гърция на 100
жители се падат 6,2 ученици, в Сърбия – 8,4, в Румъния – 6,6, а у нас – 10,125.

Духовният живот в страната намира отражение и в армията. Развитието на науката, културата и образованието след Освобождението поражда необходимостта от широкото им използване за
усъвършенстване на военната подготовка на командния състав и за развиване у него на интерес
към военната наука.
Количествените и качествените промени в
нашата армия налагат създаването на организационни центрове, в които да се повишава образованието на военнослужещите, на тяхната професионална подготовка и на общата им култура.
Главни такива центрове през разглеждания период са Военното училище, Военната академия,
Военнонаучния институт и Военноисторическата
комисия. (Военнообразователната система у нас
ще бъде разгледана в отделна лекция).
В периода на социализма наразвитието на армейския духовен живот се отделя първостепенно
внимание. Постиженията на културата са в максимална степен достъпни за армейските среди. А
в самите тях се организира мащабно културноа
дейност.
8.3. ролята на СМИ
Значителна роля за развитието на армията
през XX век има и военния периодичен печат. На
неговите страници се разглеждат възгледите на
наши и чуждестранни военни теоретици, предприемат се първите стъпки за осмисляне на опита
от водените войни, разглеждат се различни практически въпроси, касаещи подготовката на армията ни.
8.4. ролята на религията
Религията до към края на ХІХ в. играе значителна роля в индивидуалния и социалния живот
на човека, включително и в живота на подрастващото поколение. В началото на ХХ в. тази роля
постепенно започва да намалява, но не по волята
на отделни личности или дори на социални групи, а главно поради самото естество на нарастващата духовна култура, поради бурното развитие
на науката и техниката и дълбоките промени в социалния живот. Всички те правят мирогледа на
културния човек коренно различен от този на човека от времето, когато са се появили и утвърждавали религиите.
Но религиите продължават да съществуват.
Църквата в много държави е официален инсти45

тут с определени прерогативи. През разглеждания период у нас тя има държавен и народен характер. Чрез своите религиозноетични норми тя
въздейства главно върху нравствените чувства и
съзнанието на вярващите и създава благоприятни условия за моралното усъвършенстване на личността. От тази гледна точка, религията и църквата съдействат и за възпитанието на младежта.
Затова тя е един от основните фактори за възпитание не само в армията, но и в обществото.
Религиозното чувство на българския народ
има както национални особености, така и черти,
които са присъщи на всяко източноправославно
християнство. Една от тези особености е поляризацията на населението ни по отношение на религията, а другата, че религията не намира добър
прием сред интелигенцията и най-вече сред младежта26.
Това отношение на народа към религията се
отразява и върху армията. Младежите постъпват в
нея, изпитали различни религиозни или атеистични влияния27. Това налага командирите да култивират религиозно чувство у подчинените си, защото
религията е важно помощно средство във възпитателната дейност на командирите, особено за осигуряване на необходимата дисциплина и търпимост
към трудностите и лишенията в армията.
В социалистическия период религията е премахната от светски живот на обществото и е категорично извън пределите на армията. Периодът е
характерен с мащабно целенасочено атеистично
възпитание, както за обществото, така и за армията.
***
От дълбока древност нашата армия има митичен образ в съзнанието на населението. Армията действително е един мит, за чието поддържане
не е необходимо да се полагат каквито и да е грижи. Той съществува във възприятията на всеки
един от само себе си. Всеки един гражданин знае,
че армията съществува, за да респектира.
В годините още от Освобождението и най-вече през XX век Българската армия се утвърждава като една от основните институции на Третата
българска държава. В своето развитие тя преминава през различни мирновременни и военновременни периоди и етапи, но винаги е оставала един от
основните фактори за възпитание не само на военнослужещите, но и на населението в страната.
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Ролята на нашата армия като държавна институция е в пряка връзка от реалните обществени условия в страната през разглеждания период.
За да може тя да се изяви като основна институция и фактор за възпитание е необходимо да се
имат предвид включително и конкретните духовни условия в България.
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