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Основната предопределеност на една държава е да защитава народа, човешките му ценности и стойности, както и личността в частност.
При откъслечната, а и на места цялостната липса на тези така необходими сигурности се ситуира предпоставка за размисъл върху това до каква
степен е налична държавността като цяло?
Знанията за държавата и съответно политиката като форма на нейното управление имат хилядолетна традиция. От съвременните теории на Новото време, назад към Ренесанса и Просвещението,
през разбиранията на Изтока в облика на „Из24

termines the need and evolution of his understanding
of it, situating the way in which the feeling of statehood is personalized in the mind of the citizen.
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куството на войната“, древноиндийския трактат
„Артхашастра“, „Книга на управителя на Шан“,
до първите систематични теории на Аристотел и
Платон през класическата епоха в Древна Гърция целият път на нашето човечество e извървян в
търсене на концепция за изграждането и запазването на силна, централизирана държава.
Именно тази хилядолетно развиваща се концепция под формата на един постепенен, непрекъснат, изменящ се процес, отразява еволюцията
в разбиранията на човека относно начина му на
съществуване в социалния градеж. Самата база

на еволюционната теория се заражда върху усъвършенстването и развитието на дадена идея, разбиране, което за целите на настоящата разработка
наричаме „ключово възприятие за държавността“. В своята същност, това е онзи верен, прецизен, същински момент, който определя посоката
на растеж и води до подем в тази област.
Настоящата разработка проследява еволюцията на концепцията за държавност, с цел да се изведе ключовото възприятие за нея и да изясни по
какъв начин усещането за държавност се персонализира в съзнанието на гражданина.
Необходимо е да се подчертае, че усещането
за дадено явление се обуславя в човешкото съзнание чрез понятието, което има за него, като основна форма на интерпретация на заобикалящия ни
свят. Понятията формират представата на човека
за същността на даден предмет и явление, като се
характеризират с функциите си да разпознават и
разделят, да идентифицират и класообразуват.
По тази причина проследяването на концепциите за държавност, с цел да се намери онази обща, основополагаща и епохално надграждаща се
идея в тях, т. нар. ключово възприятие за държавност, следва да започне с това, което Конфуций
нарича „изправяне на наименованията“.
В своят произход понятието „държава“ се корени в старогръцката дума „Пoλιs” – „град-държава“, която обозначава възникващата общност на
свободните жители от градските и селски територии в Древна Гърция през 8–6 век пр.н.е. Впоследствие това понятие прераства в “Поλιτιká” (политика) като „дела, дейности, отнасящи се до полиса“,
каквото е и традиционното разбиране за политиката днес. Тълкуванието за човека като елемент на
държавата се описва от Аристотел като „зоон политикон“ – „същество, което живее в полиса“, тъй
като „човекът е политическо животно по природа“.
В своята „Политика“ Аристотел оставя безсмъртни дефиниции за държавата като най-висшата общност, чрез която може да бъде постигната самодостатъчност на индивида. Въпреки
тази негова трактовка, той защитава тезата, че
държавното управление трябва да се извършва
чрез закона, а не чрез хората, тъй като човешката
личност е подвластна на чувства и афекти, за разлика от законa, който е безпристрастен.

Теорията за държавността на Аристотел се
надгражда от Платон, който за първи път поставя въпроса за хуманизация на държавата, като се
стреми да изгради теоретично съвършената, стабилна, „идеална държава“, базирайки се на предположението, че качествата1, които тази държава
ще притежава, ще се отнасят със същата сила и за
отделния човек.
Двата основни принципа на политическата
философия на Платон са:
1. Политическото общество образува едно цяло
със свое достойнство и общо благо;
2. Политическото общество трябва да гледа на
своето общо благо като на първа цел, която
в случай на конфликт има предимство пред
другите цели.
Освен идеята за хуманизация на държавата,
Платон въвежда за първи път и специализацията
на индивида като фундамент на процеса на разделение на труда. Формулира твърдението, че всеки
индивид в общността трябва да прави именно това,
за което е природно предопределен, като се приема, че всеки се ражда без да е подобен на всички
други в началото. Тази своя теза, той аргументира
с това, че именно невъзможността на отделния индивид да задоволява сам своите потребности поражда необходимостта от удовлетворяването им
в рамките на дадено общество, и следователно е
причината за възникването на всяка държава.
В този ред на мисли, специализацията на
индивида и разделението на труда са възлов постамент, който сплотява хората и сформира обществените отношения. Именно тук се заражда
принципа на „общото благо“, който впоследствие
израства в учение за политиката като висш хуманен израз на изкуството да се управлява една държава и извежда личната свобода като основна необходимост за ефективна държава.
Единственият латински термин, който съответства на древногръцкия принцип за общонародност като успешно създаване на идеална държава,
е даденото от Цицерон определение “res publika”,
което може да се преведе като „общо благо, дело на
народа“. От семантична гледна точка „res publica”
изразява идеята за нещо, което принадлежи на
всички, или е дело на всички. В нея, отново следвайки духа на древногръцката традиция, Цицерон
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определя „смесената форма на държавата“ като
най-ефективна, очертавайки следните предимства:
1. Присъщо на държавата е равенството, без
което свободните хора не могат.
2. Може би най-важното предимство на смесената държава е нейната стабилност.
Тези свои разбирания Цицерон формира на
базата на историята на римските републикански
институции и основните характеристики на римския характер – величие, сдържаност и извисеност.
Римската сенатска република развива концепцията за държавност с идеята за равномерното разпределение на властите и за равновесието между тях,
базирайки се на древногръцките разбирания за общото благо като основа на държавността, с което
дава интелектуални подтици за развитието на политическа и правна мисъл, а оттам и за създаването на разбиранията за модерната държава през епохата на Ренесанса и Просвещението.
Тези два периода се характеризират с разцвет
на разбиранията за правата и свободата на човека
като осъзната необходимост, и поставят под въпрос тяхното взаимодействие с върховната държавна власт. Възникват различни теории в рамките на европейската философска и политическа
традиция, а именно: договорните теории – идеята
за държавата като продукт на обществен договор
(Хобс, Лок, Русо, Кант), теорията на Клаузевиц за
взаимодействието между народа, правителството и армията, теориите на Хегел, Маркс, Грамши, Токвил и др. Тези теории надграждат съществуващите концепции за държавност, поставяйки
акцент върху човешката потребност и имущественото право като част от обществения договор,
очакването на индивида към държавата и силата
на суверенния народ.
За олицетворение на тази Нова политическа
мисъл се приема теорията на италианският философ, държавник и историк Николо Макиавели,
който интерпретира политиката като наука, основаваща се на изучаването на опита. В основата на
политическото поведение според Макиавели стоят
интересът, ползата и силата. Той разграничава понятието „държава“ от „политика“, въвеждайки понятието („Stato“) в своето съчинение „Владетелят“.
Възстановява метода на Аристотел и развива политологията върху основата на историческия опит и
собствените си наблюдения, извежда законите на
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държавата от разума и опита, а не от теологията.
Според Макиавели основният и най-важен принцип на политическата наука е това, че човешките
способности създават историята. Неговата теория
доразвива концепцията за държавност, добавяйки
елемента на властта с нейните реални, негативни
проявления и лични интереси, разделяйки понятията „политика“ и „държава“, и въвеждайки конкретни принципи в политическата наука.
За разлика от Макиавели, Томас Хобс (родоначалникът на либерализма) поставя в основата на
своите политически възгледи принципите на човешкия разум. Той развива идеята за държавата
като доброволно съгласие на хората да се откажат
от определени права и свободи на своето естествено състояние, като ги предават на една върховна
държавна власт, която изразява и защитава общите идеи. В своята теория, Хобс извежда следните
виждания:
1. В естественото си състояние хората се намират във „война за всеки срещу всеки“ и се ръководят от максимата „човек за човека е вълк“.
2. За да се избегне състоянието на вечна война е
необходима силна държавна власт.
3. Договарянето на хората за създаване на държава се базира на основата на собствена воля
и разум.
4. След решение за учредяване на държавата основен фактор на по-нататъшното развитие става държавната власт – волята и разума на държавния суверен.
Основният принос на Томас Хобс в еволюцията на разбирането за държавност е теорията за
очакването на индивида към държавата относно
удовлетворението на неговите потребности, концепцията за частично и съзнателно отказване от
свобода в името на това удовлетворяване, и поставяне началото на конституционното право, въвеждайки разграничение между основния закон
от останалите закони.
Докато Хобс извлича своята теория от максимата „човек за човек е вълк“, то Спиноза, великият рационалист във философията на 17 век, обосновава необходимостта от „договорната държава”
изхождайки от максимата „човек за човека е Бог“.
Спиноза въвежда един от основните принципи
на новата политическа власт, който предопределя
бъдещото разделение на влиянието и собственост-

та - този на отделянето на държавата от религията
и църквата. В своите разсъждения за свободата на
човека като осъзната необходимост, той достига до
концепцията, че държавата може да регламентира
човешките действия, но не и човешкото мислене.
Следователно религията и църквата не би трябвало
да бъдат част от държавността.
Тази теория е доразвита от Джон Лок, чието
виждане за ролята на човека в държавата прераства в доминантна идея за правото на мнозинството
и правото на собствеността. Според него, основните три лоста, с чиято помощ държавата защитава ефективно личността и собствеността следва
да бъдат:
1. Общоприет и признат закон.
2. Знаещ и безпристрастен съдия.
3. Сила, която осигурява прилагането на законите и наказва техните нарушители.
Именно необходимостта от наличието на тези три инструмента на държавността, с които тя
защитава човешката личност, поражда доброволния, частичен отказ от свобода и природни права.
Предавайки част от тях на държавната власт, индивида цели в замяна на това да получи качествена съдебна система, която следва да осигури обществената хармония.
Тези разсъждения са и в основата на последващите идеи на френското Просвещение, в лицето на Шарл Луи Монтескьо, Жан-Жак Русо
и Кант. Техните разбирания се концентрират в
избора на хората, който следва да бъде решаващ
както във формирането на държавността, така и в
прогреса на дадено общество.
Разделението на политическата власт на държавата заляга в идеите на Монтескьо, който въвежда разграничаването на законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Те следва да са автономни,
но и да се контролират взаимно. Според него свободата може да бъде гарантирана само ако трите
власти се намират в ръцете на различни хора.
Именно силата на хората заляга и в разбиранията на Русо, най-радикалния представител на
френското Просвещение2. Той продължава да развива договорната теория за учредяването на държавата. Източник на държавността според него
е абсолютният суверенитет на народа и неговата
същност е общата воля, която е сбор от изявите
на волята на частните лица. Според Русо само об-

щата воля може да управлява държавата в интерес на общото благо. Тази обща воля трябва да се
изразява във всеобщ закон, приложим за всички.
Към договорните теории следва да се разгледа и проекта на Кант за вечен мир в света, или
с други думи за едно световно гражданско общество, което се базира на морала. Като представител на Просвещението, Емануел Кант формулира
основните възгледи за държавността на базата на
прогреса. Според неговата теория именно прогресът в човешкия разум може да доведе до прогрес
в обществения живот, следователно държавното
устройство е на такова равнище, на каквото са човешкото познание, разум и образованост. Кант категорично се обявява против правото на народа за
бунт или революция, защото избирайки суверен,
който да ръководи държавата, народът изразява
общата воля, дори суверенът да узурпира властта.
Подобно е и разбирането на Хегел, според
когото всеки народ има такова държавно устройство (следователно и такова правителствено ръководство), каквото заслужава, т.е каквото отговаря на неговите традиции, култура, развитие.
Хегел разбира гражданското общество като сфера на социално-икономически отношения, в която
гражданите взаимодействат помежду си в ролята
на собственици, производители и потребители на
стоки, формално равни пред законите. За Хегел
гражданското общество е сфера на частните егоистични интереси, сфера на антагонистични противоречия между индивидите, сфера, намираща
се между държавата и семейството. Предназначението на държавата е да регулира тези конфликти
като изразител и защитник на общия интерес, в
следствие на което приоритет трябва да бъде държавата, а не гражданското общество.
Еволюцията на концепциите за държавността в лицето на големите философи просветители
Хобс, Лок, Спиноза, Монтескьо, Русо, Кант, Хегел, не само определят европейската рационалистична традиция на Новото време, но и създават
отговарящи на нея политически концепции. Техните идеи за устройството на държавата прерастват в създаване на новите свободни институции и
на първите писани конституции.
Паралелно с тези теории и характерните за
това време революции, в Прусия се ражда първият трактат по военно изкуство в историята на Ев27

ропейския континент – „За войната“ на Карл фон
Клаузевиц. Той разглежда държавността, не само
от философска гледна точка, а като неделимо триединство на хората, армията и правителството,
която можем да наречем Троица на държавността.
По този начин надгражда съществуващите до момента теории, отчитайки сложните връзки между
основните елементи на държавата и тяхното необходимо равновесие.
Запазването на тези връзки в състояние на
равновесие става все по-трудно в съвременния
свят, който продължава да се променя, глобализира, индустриализира. Проявяват се различни
тълкувания на правата и задълженията на гражданите в различните страни, произтичащи от религиозните и културни отсенки. Навлизат понятията
„свобода на словото и границите”, „интернационална солидарност”, „етническа толерантност“ налице е нов световен ред.
С него се появяват и новите теории на съвременността, които очертават опасността от
уеднаквяване ролята на личността с тази на масата („тиранията на мнозинството“) и нарастващата
тенденция към свръхиндивидуализъм (Токвил).
Повдигат се все повече въпросите за общата земя,
свободата и тоталното равенство между хората
(Бакунин). Заявява се определящата роля на икономическата база по отношение на политическата
надстройка и произтичащата от нея класова борба
(Маркс). Следва определянето на държавата като
единствения източник на легитимната употреба
на принуда и физическо насилие (Вебер).
Впоследствие тези теории се надграждат с познанията за видовете власт и нейните аспекти3, източниците на тази власт4, ролята на институциите5,
демокрацията6, разрешаването на конфликти7, достигайки до модерните разбирания за същността на
съвременната държава в един глобализиран свят,
която към момента се възприема като основния политически институт на хората и регулатор на обществените процеси.
Анализът на теориите за държавността и
архитектурата на тяхното надграждане показва, че
еволюцията в усещанията на човека, относно начина му на съществуване в социалния градеж, кореспондира пряко с прогреса на концепцията за
държавност. Проследяването на концептуалния
преход от полиса до съвременните държавни фор28

мации, ситуира възможността да се изведе общото
в надграждането на тези теории – ключовото възприятие за държавността.
В духа на направените разсъждения, именно
човекът, със своето призвание да усъвършенства
уникалните си качества и можене, и да се развива в
тях, се явява максимално полезният фундамент за
обществото, и следователно за държавността. Вродената му необходимост от индивидуално усъвършенстване в областта на това, което най-много му
се отдава и поражда емоционална наслада, е ключът, обуславящ специализацията на индивида и съответно процесът на разделение на труда. Именно
в този момент настъпва промяната от родово-кланова принадлежност към потребност от принадлежност към много по-развита общност от рода.
По този начин възниква човешкият социум, тъй
като личностното усъвършенстване води до все
по-голямо разделение на областите в обществения
живот. Това обуславя защо управлението на държавата зависи от интелектуалния, духовен и културен прогрес на обществото, и неговото съответно
разпределение по етажите на властта. Именно разпределението на този капацитет в управленските
слоеве създава условията за държавност и олицетворява застъпеното още в древността твърдение,
че човекът прави държавата.
Паралелно с развитието на тези възгледи еволюира и разбирането на индивида за държавност,
като идеята за съвместното съжителство отстъпва на заден план пред концепцията за свободата, като основен измерител на държавността. Въз
основа на нейното надграждане, следва да се направи изводът, че общото в еволюцията на теориите е търсеният баланс между индивидуалната
свобода и частичния отказ от свобода, в името на
една хармонична и ефективна държавност. Това
обуславя защо индивидът усеща държавата като
единствен легитимен обект, който има право на
посегателство върху свободата му.
При така ситуираната концепция за държавност, в индивида се появява оправданото очакване за абстракция, или с други думи, за държава,
която осигурява възможности и условия за развитие на личността. Това води до инстинктивно
породеното чувство в човека, че държавата е основният ресурс за осигуряване на тези условия,
от което следва, че отчитането на човешките

потребности трябва да бъде в основата на обществения договор. Според Сун Дзъ владетелят
може да бъде сравнен с лодка, а народът – с вода.
Водата може да носи лодката, но може и да я преобърне... Какво ще избере да направи дадено общество в лицето на водата, зависи от баланса на
потребностното му осигуряване.
Това е така, защото човекът започва да измерва степента на хуманност, която държавата
проявява към него. И в облика си на общество,
и в облика си на гражданин, личността разбира
държавата като усещане за благодатна среда на
развитие. Следователно изкуството да се формират хора в една страна е тясно свързано с формата
на нейното управление, с това дали тя осигурява
на човека условията, в които той да достигне пиедестала на своето развитие.
На базата на тези съждения може да се приеме, че функциите на държавата трябва да се разглеждат под формата на осигурени условия за
развитие на индивидуалните способности. Тези условия намират израз в сигурността, регулационно-управленската, икономическа и културна
функция на държавата, като в настоящата разработка се поставя акцент върху сигурността.
Еволюцията на човека и обществото не би
била възможна без наличието на усещане за сигурност, което се явява основна функция на държавата и константна необходимост за наличието
на пълноценна държавност. Въпросите за сигурността, хармонията, правилата и управлението на
социума са това, което пронизва цялата концепция на държавността в нейното хилядолетно развитие. Именно сигурността обуславя потребността на индивида от държавност. Чрез нея
се обезпечава самосъхранението на самата държава и на цялото общество, гарантират се живота, здравето и имуществото на хората, както и
наличността на необходимите условия за усъвършенстване на индивида.

В този контекст, сигурността като усещане,
следва да се възприема като степен на предоставяне на необходимите условия за съхранение и
развитие на индивидуалността. Тук трябва да се
подчертае, че сигурността може да бъде усетена
най-вече, когато я няма, а не, когато я има. Поради
това разбирането на сигурността в нейната сложност и всеобхватност, усещането ѝ от индивида,
кореспондира пряко с усещането му за държавност. Тя е измерителят, чрез когото държавността може да бъде усетена от човека и следователно персонализирана в съзнанието на гражданина.
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