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А ко всеки можеше да има всичко, 
което поиска и когато поиска, 
тогава политиката въобще 

нямаше да съществува. Независимо 
какво би трябвало да бъде точното 
определение на многообразната дей-
ност, наречена политика – а както 
показва тази книга, на политиката са 
давани най-различни определения – от 
историята и от нашата практика знаем, 
че никога не можем да получим всичко, 
което искаме. Поради това сме прину-
дени постоянно да се състезаваме, да се 
борим, да правим компромиси и дори 
понякога да се бием за желаните неща. В 
тази си дейност хората са разработили 
специфичен език, на който да обясняват 
и оправдават своите желания, като 
същевременно се опълчват, възразяват 
и отговарят подобаващо на исканията 
на другите. Това може да е езикът на 

човешки интереси – било на отделна 
личност, било на група хора, или пък 
езикът на ценности като права и сво-
боди, задължения и справедливост. 
Централно място в политиката още от 
момента на нейното възникване заемат 
политическите идеи и схващания. Те ни 
помагат да обосновем по-добре своите 
искания и да защитим интересите си.

Тази картина на политическата дей-
ност и мястото на политическите идеи в 
нея съвсем не е изчерпателна. Тя може 
да ни заблуди, че е възможно полити-
ката да бъде сведена само до въпроса 
кой какво, кога, къде и как ще получи. 
Политическият живот несъмнено пред-
ставлява донякъде отражение на всеки-
дневния живот и на всепризнатия факт, 
че колективните действия често пъти са 
за предпочитане пред индивидуалните. 
В политическото мислене обаче има и 
друга традиция, датираща от времето на 
древногръцкия мислител Аристотел. 
Той заявява, че политиката не трябва да 
се свежда само до борбата за задоволя-
ване на насъщните материални потреб-
ности на хората в условия на хроничен 
недоимък. След появата на първите 
развити човешки общества възникват и 
много нови въпроси. Кой трябва да 
застане начело на управлението? С 
каква политическа власт следва да 
разполагат управляващите и по какъв 
начин изискванията за легитимност към 
властта на политиците трябва да се 
съизмерват с другите авторитети в 
обществото като семейството и религи-
озната власт?

Аристотел казва, че на човека е 

присъщо да живее в политически орга-
низирана общност и това се дължи не 
само на факта, че в едно добре органи-
зирано общество той се чувства по-
добре, отколкото ако е самотен и изо-
лиран от другите хора. В човешката 
природа е заложено да има възгледи за 
това как трябва да се решават въпро-
сите от общ интерес. Така Аристотел 
стига до заключението, че политиката е 
(или поне трябва да бъде) благородна 
дейност, при която хората решават в 
унисон с какви закони и правила ще 
живеят и какви цели колективно ще 
преследват.

Политическият морализъм
Аристотел не предполага участието 

на абсолютно всички хора в политиче-
ското управление на обществото. 
Според лансираната от него система 
жените, робите и чужденците са 
лишени от правото да управляват себе 
си и другите членове на общността. 
Въпреки това неговото схващане, че 
политиката е особен вид колективна 
дейност, насочена към постигане на 
определени общи цели, е актуална и 
днес. Но какви по-точно цели? Още от 
древността политическите мислители 
развиват различни идеи относно 
целите, които политиката може или би 
трябвало да преследва. Това направле-
ние в политическата мисъл се нарича 
политически морализъм.

За моралистите политическият 
живот е обект на изучаване от етиката 
(наричана още морална философия). 
Поради това не е изненада, че в лагера 

ВЪВЕДЕНИЕ

Политическото устройство на 
обществото съществува за цели-
те на благородното действие, а 
не просто заради съвместното 

съществуване.
Аристотел
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на политическите моралисти има много 
професионални философи. Според 
политическите моралисти политиче-
ската дейност трябва да се насочи към 
постигане на същностни цели, а полити-
ческите устройства да защитават 
човешки ценности като справедливост, 
равенство, щастие, братство или нацио-
нално самоопределение. Крайните 
моралисти в политиката се заемат с 
описанието на въображаеми идеално 
устроени общества, наричани утопии, 
по заглавието на книгата на английския 
държавник и философ Томас Мор 
„Утопия“ (1516). Утопичното политическо 
мислене датира от времето на древните 
гърци, когато философът Платон 
написва прочутата си книга „Държавата“, 
използвана и до днес от някои фило-
софи като Робърт Нозик за изследване 
на политическите идеи. Според някои 
теоретици утопичното политическо 
мислене е опасно начинание, защото 
неведнъж в миналото е водило до леги-
тимиране на тоталитарното насилие. 
Чрез своите най-добри образци обаче 
политическите утопии се вписват в 
общия стремеж на мислещото чове-
чество към изграждане на един по-
добър свят. Много от мислителите, 
представени в тази книга, използват 
политическата утопия за лансиране на 
ценности, които си заслужава да бъдат 
постигани и защитавани.

Политическият реализъм
Друго основно течение в политиче-

ското мислене отхвърля идеята, че е 
необходимо политиката да преследва 

морални или етични ценности (като 
щастие или свобода), а трябва да бъде 
насочена единствено към властта. 
Защото властта е средство за пости-
гане на всякакви цели, за побеждаване 
на враговете и за понасяне на компро-
мисите. Без възможността да се придо-
бие и упражнява властта, всякакви 
цели, колкото и благородни да са те, си 
остават празни приказки.

Мислителите, които залагат на 
властта, противопоставяйки я на морала, 
се определят като реалисти. Полити- 
ческите реалисти концентрират внима-
нието си върху властта, конфликтите и 
войните и често пъти се изказват 
цинично по отношение на човешката 
мотивация. Двамата най-известни теоре-
тици на „силовата“ политика са италиа-
нецът Николо Макиавели и англичани-
нът Томас Хобс. И двамата са живели във 

времена на граждански войни и безре-
дици, съответно през ХVI и ХVII век. 
Според Макиавели хората по природа 
са „неблагодарни лъжци“ – нито благо-
родни, нито надарени с особени 
качества. Той предупреждава за опас-
ността от политически мотиви, които 
отиват по-далеч от стремежа към упраж-
няване на властта. За Хобс беззаконието 
по природа кара хората непрекъснато 
да бъдат във война помежду си. Чрез 
„обществения договор“, който суверенът 
сключва с поданиците си, той получава 
абсолютната власт да ги управлява и 
предпазва от това опасно състояние. 
Загрижеността за начина, по който се 
упражнява властта, е характерна не 
само за Европа в т.нар. Ранно ново 
време. Много от политическите мисли-
тели и през ХХ век се занимават с източ-
ниците и начина на упражняване на 
властта на континента.

Мъдрият съветник
Реализмът и модернизмът са 

мащабни политически теории, които се 
опитват да обхванат цялостно аспектите 
на политическата дейност в тяхната 
взаимовръзка с останалите елементи, 
имащи отношение към положението на 
хората в обществото. Но не всички 
мислители избират тази всеобхватна 
перспектива за наблюдение на действи-
телността. Наред с политическите фило-
софи, пак от древни времена същест-
вува традицията на прагматиците, 
интересуващи се единствено от реали-
зиране на най-добрите възможности 
при дадени политически обстоятелства. 

ВЪВЕДЕНИЕ

Оставете глупците да спорят за 
формите на управление. Тази, 

при която хората са управлява-
ни най-добре, е най-добрата.

Александър Поуп
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Явления като войната вероятно никога 
няма да изчезнат, а спорът за отношени-
ето между политически ценности като 
свободата и равенството ще продължи 
и в бъдеще. Но същевременно е напъл- 
но възможно да се осъществи напредък 
в областта на конституционното 
устройство на държавата, в начина, по 
който се управлява, както и в избора на 
възможно най-способните държавни 
чиновници. Ето защо не е случайно, че 
един от най-ранните политически мис- 
лители, китайският философ Конфуций, 
съсредоточава вниманието си върху 
качествата на мъдрия съветник.

Възход на идеологиите
Друг тип политическо мислене 

често е характеризиран като идеологи-
чески. Някои представители на това 
направление се занимават с въпроса 
какви политически идеи са били харак-
терни за различните исторически 
периоди. Зародишът на идеологиче-
ското политическо мислене може да 
бъде открит в трудовете на герман-
ските философи Георг Хегел и Карл 
Маркс. Те обясняват в какво се разли-
чават помежду си политическите идеи 
на различните исторически епохи и че 
тези разлики се дължат на съответните 
обществени институции и практики. 
Освен това значението на идеите през 
различните епохи също се променя.

Платон и Аристотел например 
виждат в демокрацията опасна и 
корумпирана система, докато голяма 
част от съвременниците ни по света я 

смятат за най-добрата възможна форма 
на управление и настояват за демокра-
тизиране на съществуващите автори-
тарни политически режими. Робството, 
което лишава човека от всякакви 
права, също се е смятало някога за 
естествено състояние на нещата, а до 
началото на ХХ век повечето жени по 
света са били лишени от избирателни 
права и в този смисъл не са били въз-
приемани като пълноправни граждани.

Това повдига въпроса защо някои 
идеи като равенството например, стават 
особено значими, докато други като 
божественото право на кралете, отпа-
дат. Маркс търси причините за тези 
исторически промени във факта, че 
определени идеи са свързани с интере-
сите на различни класи – например на 
пролетариата или на класата на капита-
листите. Тези класови интереси раждат 
големите „изми“ в областта на политиче-

ското мислене – от комунизма и социа-
лизма до консерватизма и фашизма. 
Обществените класи на Маркс не са 
единственият източник на идеологиче-
ското мислене в политиката. Много от 
съвременните политически идеи се 
раждат от явления в рамките на либера-
лизма, консерватизма, социализма или 
национализма.

Идеологическото политическо 
мислене често е било обект на критики 
и ненавист. Според неговите критици, 
ако идеите са просто отражение на 
историческите процеси, тогава хората, 
ангажирани в тези процеси, играят по 
необходимост пасивна роля в тях, а 
рационалните решения и аргументи 
имат съвсем второстепенно значение. 
Идеологическата борба твърде много 
напомня на футболна среща между два 
противникови отбора. Чувствата, а не 
разумът, имат значение за подкрепя-
щите единия или другия отбор и побе-
дата е единственото нещо, което има 
значение. В този смисъл мнозина са 
загрижени, че идеологическото полити-
ческо мислене води до крайности в 
реализма и до цели, които биха оправ-
дали и най-бруталните и несправедливи 
средства за тяхното постигане. Така 
идеологизираната политика се пре-
връща във вечна борба или война на 
два непримирими лагера. Решението на 
този проблем, предложено от Маркс, се 
състои в революционния триумф на 
работническата класа и в технологич-
ното преодоляване на хроничния недо-
имък, с което ще отмре и политическият 
конфликт в обществото. В светлината на 

ВЪВЕДЕНИЕ

Философите се занимават 
единствено с обяснението на 

света… а въпросът е да го 
промениш.

Карл Маркс
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историята на ХХ век тези очаквания от 
политиката изглеждат силно преувели-
чени, а идеологии като марксизма се 
оказват поредната нереалистична про-
ява на утопичния морализъм.

Неясно бъдеще
Според Георг Хегел политическите 

идеи са абстракция, породена от поли-
тическия живот на дадено общество, 
държава, култура или политическо 
движение. За да разберем същността на 
тези идеи, трябва да проучим историята 
на институциите или движенията, които 
са ги породили. Историята обаче е 
разказ за това как нещо е стигнало до 
положението, в което се намира днес. 
Ние не можем да предвидим накъде ще 
тръгне неговата история оттук нататък.

В гръцката митология свещената 
сова на богинята Атина е символ на 
мъдростта. Хегел отбелязва, че „совата 
лети на здрачаване“, с което иска да 
каже, че мъдростта има ретроспективен 
характер. Философът се стреми да пред-
пази своите читатели от прекаления 
оптимизъм, че могат да формулират 
идеи за посоките на развитие в бъдеще. 
Хегел отправя и внимателно преду-
преждение срещу едно свое предишно 
знаменито изказване: че развитието на 
модерната държава бележи края на 
историята. Много елементарно би било 
и за нас да смятаме, че живеем в най-
напредничавото, най-просветеното и 
най-рационалното време – нали в края 
на краищата се уповаваме на демокра-
цията, човешките права, свободната 

икономика и конституционното упра-
вление? Но както ще прочетем в тази 
книга, това са просто политически идеи, 
в които дори и в днешно време вярват 
съвсем не всички народи в света.

През последните 80 години истори-
ята свидетелства за раждането на нови 
национални държави, появили се вслед-
ствие на отстъплението на колониали-
зма и деколонизацията. Федеративни 
страни като Югославия и Чехословакия 
се разпаднаха, разпадна се и бившият 
СССР. Стремежът към национален суве-
ренитет се засили и на места като Кве-
бек, Каталуния, Кюрдистан и Кашмир. 
Едновременно с борбата на народите за 
държавност, самите държави търсеха 
форми за комплексно федериране и по- 
литическо съюзяване. През последните 
три десетилетия светът стана свидетел 
на разрастването на ЕС, който се стреми 
към все по-пълно сближаване на своите 
държави членки. Същото се отнася и за 
Северноамериканската зона за сво-
бодна търговия и много други организа-
ции за регионално коопериране.

Старите идеи за национален сувере-
нитет изглеждат доста тромаво на фона 
на съвременните политически тенден-
ции за „споделен“ суверенитет, иконо-
мическо коопериране и глобализация. В 
този пункт забележката на Хегел 
изглежда много уместна: ние не можем 
да знаем как ще изглеждаме в очите на 
бъдещите поколения, както и дали това, 
което днес ни изглежда разбиращо се 
от само себе си, ще бъде толкова без-
спорно за нашите потомци.

Познаването на настоящето изис-
ква от нас добре да разберем разно-
образието от политически идеи, заро-
дили се в различни моменти от 
историческото ни развитие. Тези идеи 
ще ни послужат и за обяснение на 
възможностите, съществуващи в съв-
ремието ни, и като предупреждение да 
не се предоверяваме на собствените 
си политически ценности. Ще ни 
напомнят, че изискванията към органи-
зирането и управлението на общия ни 
живот се променят по начин, който не 
можем напълно да предвидим. С поя-
вата на нови възможности за упражня-
ване на власт ще възникват и нови 
необходимости от контрол и отчетност 
на тази власт, а вследствие от това ще 
се зародят нови политически идеи и 
теории. И след като политиката засяга 
цялото общество, всички нас, ние 
трябва да се ангажираме в дебата за 
нейното бъдеще.

ВЪВЕДЕНИЕ

Политиката е нещо твърде 
сериозно, за да бъде оставена в 

ръцете единствено на 
политиците.

Шарл дьо Гол
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К ун Фудзъ (Учителят Кун), станал 
известен на Запад с латинизира-
ната форма на своето име – 

Конфуций, живее в преломно за полити-
ческата история на Китай време. То 
съвпада с края на Периода на пролетта 
и есента – период на просперитет и 
стабилност, продължил около 300 годи- 
ни и характерен с разцвета на изкуст- 
вото, литературата и в частност на 
философията. Тогава се поставя нача-
лото на движението на Стоте философ-
ски школи, в които се обсъждат сво-
бодно широк кръг от идеи. Във връзка с 
тази тенденция се появява и прослой-
ката на мислителите и учените, които се 
настаняват в дворовете на знатните 
фамилии и са техни ценени съветници.

Влиянието на тези учени и мисли-
тели предизвиква истински трус в 
структурата на китайското общество. 
Философите са назначавани на работа 
въз основа на показаните от тях 
качества и заслуги, а не заради при-
надлежността си към високопоста-
вени фамилии. Това е предизвикател-
ство към наследствените управници в 
страната, които дотогава гледат на 
своята власт като на предоставена им 
направо от Небето. Всичко това води 
до поредица от военни конфликти, 
при които няколко владетелски рода 
се стремят към върховната власт в 
страната. През тази епоха, останала в 
историята под името Период на вою-
ващите царства, става ясно, че Китай 

КОНФУЦИЙ

се нуждае от нова система за автори-
тетно управление.

Съвършеният човек
Като много други млади мъже от 

средната класа, младият Конфуций се 
насочва към кариера в чиновническия 
апарат. По това време той формулира и 
идеите си за държавното управление. 
Като става свидетел на отношенията 
между владетеля и неговите министри и 
поданици и е наясно с нестабилността 
на политическото положение в стра-
ната, Конфуций се заема да изгради 
система, според която владетелят ще 
може да управлява справедливо, осно-
вавайки се на собствените си морално-
философски възгледи.

В КОНТЕКСТ

ИДЕОЛОГИЯ
Конфуцианство

ИНТЕРЕСИ
Патерналист

ПРЕДИ
1045 г. пр. н. е. По време на ки-
тайската династия Джоу полити-
ческите решения се оправдават с 
Небесния мандат на владетеля.

VIII век пр. н. е. Начало на Пе-
риода на пролетта и есента; въз-
никване на движението на Стоте 
философски школи.

СЛЕД
V век пр. н. е. Мо Дзъ предлага 
алтернатива на шуробаджанащи-
ната, толерирана от конфуциан-
ството.

IV век пр. н. е. Философът Мен 
Цзи популяризира идеите на 
Конфуций.

III век пр. н. е. Системата на уп-
равление попада под влиянието 
на по-авторитарните идеи на ле-
гализма.

Ако водачът се стреми към доброто,  
и народът му ще бъде добър.

Водачът трябва да бъде 
дзюндзъ – „съвършен 

човек“.

По-несъвършените люде 
могат да бъдат промене-
ни към добро чрез примери 

на искрена доброта.

Всеки дзюндзъ притежава качествата добродетелност, преданост и 
искреност, които показва по време на церемонии и ритуали.

По такъв начин дзюндзъ дава добър пример на своя народ.
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Моралните позиции, от които фило-
софът изхожда, са дълбоко вкоренени в 
китайските традиции и имат в основата 
си общоприетите ценности лоялност, 
дълг и уважение. Тези качества се оли-
цетворяват от съвършения човек, от 
благородника дзюндзъ, който трябва да 
служи за пример на другите. Всеки член 
на обществото следва да бъде насърча-
ван да се стреми да проявява спомена-
тите морални ценности. Според Конфу-
ций човешката природа не е съвърше- 
на, но е податлива към положителни 
промени под въздействие на искрено 
манифестираната доблест. По същия 
начин и обществото може да се про-
мени под влияние на едно справедливо 
и добронамерено управление, което да 
му служи за пример.

Идеята за реципрочност – че спра-
ведливото и благородно отношение на 
владетеля към поданиците ще предиз-
вика съответното уважително поведение 
спрямо него, е залегнала в основата на 
конфуцианската морална философия и 
представлява крайъгълен камък в поли-
тическото мислене на философа. За да 

бъде едно общество добро, неговият 
владетел трябва да е олицетворение на 
качествата, които той иска да притежават 
поданиците му. Така хората ще бъдат 
стимулирани от своя страна да подража-
ват на неговите добродетели, като проя-
вяват лоялност и чувство за дълг към 
владетеля. В събраните негови изказва-
ния и крилати мисли, озаглавени 
„Аналекти”, Конфуций казва: „Ако се 
стремиш към доброто, и народът ти ще 
бъде добър. Моралните качества на 
владетеля са като вятъра, а тези на нами-
ращите се надолу в обществената йерар-
хия – като тревата. Когато вятърът духа, 
тревата се превива до земята.” За да 
намери практическо приложение, тази 
идея е трябвало да бъде материализи-
рана в нова обществена структура, съо-
бразена с меритократичната прослойка 
на просветените чиновници и отнасяща 
се с уважение към традиционното упра-
вление на знатните китайски родове.

Когато разсъждава как това упра-
вление може да бъде осъществено на 
практика, Конфуций се придържа към 
традиционните отношения в китайското 

ДРЕВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ

КОНФУЦИЙ

Въпреки важното място, което 
заема в китайската история, за жи-
вота на Конфуций се знае съвсем 
малко. По традиция се смята, че той 
е роден през 551 г. пр. н. е. в Цюфу, 
град в китайското княжество Лу. От-
начало се нарича Кун Циу, а почет-
ното Кун Фудзъ получава много по-
късно. Семейството му е заможно и 
уважавано. Когато е още младо 
момче обаче, баща му умира и на 
бъдещия философ се налага да ра-
боти като дребен служител, за да 
помага за издръжката на близките 
си. В свободното си време усърдно 
се подготвя, за да бъде приет в про-
слойката на държавните служители. 
Така попада сред придворните чи-
новници на династия Джоу. По това 
време Конфуций формулира своите 
схващания за нова система на дър-
жавно управление, но когато напус-
ка заеманото чиновническо място, 
идеите му са отхвърлени. Останала-
та част от живота на философа пре-
минава в обиколки из различни кра-
ища на Китайската империя, където 
преподава своите философски въз-
гледи и пропагандира идеите си за 
управление на държавата. Накрая 
се завръща в родния град Цюфу, къ-
дето умира през 479 г. пр. н. е.

Важни съчинения

Аналекти; Доктрина за средствата;
Великото учение (събрани и издадени 
през ХII век)

Вижте също: Сун Дзъ с. 28–31 • Мо Дзъ с. 32–33 • Хан Фей Дзъ с. 48 • Сун 
Ятсен с. 212–213 • Мао Дзедун с. 260–265

Според Конфуций мъдрото и справедливо 
управление има благоприятен ефект върху 
характерите на управляваните.Владетелят дава  

пример на своите 
поданици. Неговата политика и  

идеи се разпространя- 
ват сред обществото от 

министрите.

…и народът започва  
да подражава на  

добротата на своя 
владетел.
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семейство. Благоразположението на 
владетеля към поданиците, на което те 
му отговарят с лоялност, имат паралел с 
отношенията между любящия баща и 
уважаващия го син, високо ценени от 
китайския народ.

Конфуций заявява, че има пет 
основни вида такива отношения в 
обществото: суверен и поданик, баща и 
син, съпруг и съпруга, по-голям брат и 
по-малък брат и приятел-приятел. При 
тези отношения философът подчертава 
не само ранга на всяка една от страните 
с оглед поколение, възраст и пол, но и 
това, че всяка от тях има своите задъл-
жения и че отговорността на висшесто-
ящата страна към нисшестоящата е не 
по-малко важна от тази на нисшесто-
ящата към висшестоящата. Когато тези 
отношения се приложат към най-широ-
ките обществени слоеве, обществото се 
сдобива с така необходимата му 
вътрешна спойка и възникват отноше-
ния на лоялност и уважение между 
различните обществени прослойки.

Обосноваване на 
наследствената власт

На върха на обществената йерар-
хия Конфуций поставя владетеля, който 
получава този статут по наследство. Тук 

добре личи консервативността на 
неговото политическо мислене. След 
като моделът на обществени отноше-
ния се взема от семейството, а китай-
ците много уважават своите родители 
(и особено бащите си), то този респект 
се прехвърля и по-назад във времето 
към предците изобщо. Така се оправ-
дава принципът за наследствената 
власт. Както бащата се смята за глава на 
семейството, така и държавата може да 
се разглежда като своеобразно семей-
ство, начело на което също стои глава 
в лицето на суверена.

Фигурата на владетеля обаче не 
разполага с непоклатими устои. 
Според Конфуций срещу несправедли-
вия и немъдър владетел трябва да се 
оказва съпротива и той дори може да 
бъде свален от власт. Най-пълно 
новите политически идеи на философа 
се проявяват по отношение на по-
долния спрямо суверена етаж в соци-
алната стълбица. Според него владете-
лите трябва да бъдат подпомагани в 
своята дейност от прослойката на 
учените министри, съветници и дър-
жавни чиновници. Тяхното положение 
в йерархията между владетеля и пода-
ниците е от ключово значение, защото 
трябва да проявяват лоялност и към 

двете страни – и към суверена, и към 
народа. Тъй като и отговорностите им 
са особено големи, представителите на 
тази прослойка трябва да се набират 
измежду най-подготвените и способни 
кандидати. Освен това всеки, който 
заема такава отговорна обществена 
служба, трябва в морално отношение 
да бъде съвършен като дзюндзъ.

И тъй като министрите според сис-
темата на Конфуций се избират от вла-
детеля, неговият личен морален облик 
задължително трябва да бъде безупре-

Доброто управление се състои 
в това владетелят да бъде 

владетел, министърът – минис-
тър, бащата – баща и синът – 

син.
Конфуций

Лоялност

Дълг

Владетелят според Конфуций по 
рождение е над останалите жители 
на страната. Той трябва да има безу-
пречно поведение, което да служи 
за пример за всички, намиращи се 
по-надолу в обществената йерархия.

Министрите и съветниците играят 
важната роля на посредници меж-
ду суверена и неговите поданици и 
затова трябва да бъдат лоялни и 
към владетеля, и към народа.

Народът според Конфуций ще се 
държи подобаващо, ако има пред 
себе си добрия пример на владете-
ля и му се каже ясно какво се очак-
ва от него.

Уважение
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чен. Философът казва: „Управлението на 
държавата се крепи на подходящите 
чиновници, а техният подбор зависи от 
това дали владетелят е достатъчно 
добър. Неговият характер трябва да 
бъде култивиран по пътя на следване на 
дълга, а стъпките по пътя на дълга се 
култивират чрез благоговеенето пред 
добротата.”

Ролята на държавните служители по 
онова време е преди всичко консулта-
тивна. От министрите се изисква не 
само да притежават добри управленски 
качества и да познават структурата на 
китайското общество, но да са добре 
подготвени и по история, политика и 
дипломация. Това гарантира, че могат да 
дадат добри съвети на владетеля напри-
мер по отношение на съюзи и войни 
със съседни държави. Новите просве-
тени висши чиновници имат и друга 
важна функция – да не допускат сувере-
нът да се превърне в деспот. Защото те 
трябва да бъдат лоялни не само към 
него, но и да проявят благоразположе-
ние към онези, които се намират по-
надолу в социалната стълбица. И подоб- 
но на своя господар, да служат за при-
мер на народа със своите добродетели.

Значението на ритуалите
На много места трудовете на Кон-

фуций звучат като наръчник по етике-
ция и протокол и дават най-подробни 
описания на подобаващото поведение 
на дзюндзъ в различни ситуации. Фило-
софът набляга и на това, че ритуалът не 
би трябвало да е само изпразнено от 
съдържание представление, забава за 
обществото, а напротив. Ритуалът има 
много сериозни функции и затова учас-
тниците в него трябва да действат 
искрено и отговорно. Обществените 
служители следва не само виртуозно да 
изпълняват задълженията си, но и да 
участват в ритуалите със също такова 
старание. Поради това Конфуций опре-

деля церемониите и ритуалите като 
нещо много важно. При тях добре се 
вижда къде е мястото на даден човек в 
обществото, а това също потвърждава 
консервативните тенденции в политиче-
ското мислене на философа.

Церемониите и ритуалите позволя-
ват на хората да покажат своята преда-
ност към по-висшестоящите в общест-
вената йерархия, както и отношението 
им към по-нисшестоящите. Според 
Конфуций тези ритуали трябва да 
обхващат цялото общество – от офици-
алните държавни и владетелски цере-
монии до всекидневните взаимоотно-
шения между обикновените хора, като 
при всеки случай определените участ-
ници трябва да спазват точно отреде-
ните им роли. Само когато доблестта 
бъде манифестирана по този непри-
крит начин, идеята за държавно упра-
вление с помощта на добрия личен 
пример ще сполучи. Поради това той 
поставя искреността и честността 
най-високо в йерархията на доброде-
телите, над които е само лоялността.

Много от церемониите се основа-
ват върху религиозните вярвания, но 
този аспект не вълнува философа. 
Конфуциевата морална философия не е 
основана на религията, а на политиче-
ските схващания, произхождащи от 
нея, само се приема фактът, че религи-
ята съществува и се определя нейното 
място в обществения живот. Всъщност 
той много рядко споменава боговете в 

своите съчинения, освен в случаите, 
когато иска да изрази надежда, че 
китайското общество ще бъде устро-
ено в съгласие с Небесния мандат, 
който ще помогне за обединението на 
отделните царства, борещи се за вър-
ховната власт в страната. Макар 
искрено да вярва в наследствената 
власт, Конфуций не се чувства задъл-
жен да обоснове тази необходимост с 
божественото право върху властта.

Това нескрито пренебрегване на 
Небесния мандат, съчетано с формули-
ране на една класова система, основа-
ваща се по-скоро на заслугите и качест-
вата, отколкото само на произхода, 

Съвършеният човек ръководи 
останалите според тяхната 

природа, като им дава пример 
за това, което трябва да бъдат. 

Когато те променят злото в себе 
си към добро, той престава да 

ги напътства.
Конфуций

Артисти представят в провинция Шандун, 
Китай, церемония от времето на Конфуций. 
Така се опитват да разкрият на незапозна-
тата съвременна публика значението на 
сдържаността и уважението като част от 
онази строго официална традиция.
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представя Конфуций в най-радикална 
светлина. От една страна, той настоява 
за строго съблюдаване на йерархията, 
поддържана с помощта на протокола и 
етикецията, така че всеки да си знае 
мястото в обществото, но това не озна-
чава, че обществото е лишено от 
каквато и да било мобилност. Хората 
със способности (и подходящи добро-
детели) биха могли да се придвижат до 
най-високите етажи на властта, незави-
симо от своя произход. Същевременно 
участващите в държавното управление 
могат да бъдат отстранени от заеманите 
служби, ако не показват необходимите 
качества, независимо колко благородни 
са семействата, от които произхождат. 
Този принцип засяга и самия владетел. 
Конфуций разглежда политическото 
убийство на един деспотичен суверен 
като справедливо отстраняване от власт 
на тиранин, а не като посегателство 
срещу живота на легитимен владетел.  
Философът настоява, че гъвкавостта на 
тази система генерира допълнително 
доверие в нея, което от своя страна 
води до така необходимото за стабил-
ността на обществото и силата на упра-
влението общо съгласие по политиче-
ските въпроси.

Престъпление и наказание
Принципите на моралната филосо-

фия на Конфуций се разпростират и в 
областта на наказателното право. В 
по-старо време правната система в 
страната се основавала върху прави-
лата за поведение, предписани от рели-
гията. Философът обаче настоява за 
по-хуманистично отношение към тази 
материя в замяна на религиозните 
предписания и норми. Подобно на 
системата за управление на обществото, 
и тук се предлага принципът на реци-
прочността: ако се отнасят към теб с 
уважение, и ти с поведението си ще 
уважаваш другите. Златното правило 
(постъпвай само така, както би искал да 
постъпват с теб) при Конфуций е с обра-
тен знак: не постъпвай с другите така, 
както не би искал да постъпват с теб. В 
тази максима ударението е преместено 
от отделните престъпления към непра-
вилното поведение като цяло. В този 
аспект отново се разчита на благопри-
ятното въздействие на положителния 
пример. Това добре личи от думите: 
„Когато срещнеш някой по-добър от теб, 
насочи всичките си мисли към това, да 
се изравниш с него. А когато срещнеш 
някой не толкова добър, колкото си ти, 

насочи своя поглед навътре и опознай 
себе си.”

Вместо да въвежда строги закони и 
тежки наказания, Конфуций смята, че 
най-добрият начин да се работи с прес-
тъпниците е като им се внушава чувство 
на срам от лошите им постъпки. Макар 
да е възможно хората да престанат да 
вършат престъпления, ако се ръководят 
от законите и са застрашавани от съот-
ветните наказания, в този случай те не 
развиват усещане за добро и зло. 
Докато ако се ръководят от положи-
телни примери и се сдържат от чув-
ството за уважение, те развиват усещане 
за срам от лошите постъпки и се науча-
ват да бъдат наистина добри.

Непопулярни идеи
Моралната и политическата фило-

софия на Конфуций съчетава схваща-
нията за вродената доброта и общител-
ност на човешката природа със 
строгите официални структури на 
традиционното китайско общество.

Не е изненадващо, че като придво-
рен чиновник той е намерил твърде 
значимо място за новата меритокра-
тична прослойка на учените в китай-

Китайският император лично председа-
телства изпитите за държавни чиновни-
ци – рисунка от времето на династия Сун. 
Тези изпити са въведени по времето на 
Конфуций и са повлияни от неговите 
схващания за държавното управление.

Онзи, който управлява чрез 
сила, е… като Полярната звезда: 
тя остава на мястото си, докато 

всички по-малки звезди ù 
отдават почит.
Конфуций
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ското общество. Неговите идеи обаче са 
посрещнати с недоверие и нямат прак-
тическа реализация приживе на фило-
софа. Членовете на управляващите 
династии и на знатните фамилии не са 
доволни от това, че той ги лишава от 
даденото им от Небето право да упра-
вляват. Освен това те се чувстват застра-
шени от влиянието, което Конфуций 
отрежда на техните министри и съвет-
ници. Висшестоящите навярно са се 
блазнели от мисълта да притежават 
повече власт над един потенциално 
деспотичен суверен, но от друга страна, 
не вярвали, че народът може да бъде 
управляван само с добри примери, без 
никакви закони и наказания.

По-късно други мислители и поли-
тически философи подлагат на критика 
конфуцианството. Мо Дзъ, който е 
роден малко след смъртта на Конфуций, 
приема модерната идея за меритокра-
цията и за управлението чрез положи-
телни примери, но предупреждава, че 
прекаленото залитане към традицион-
ните ценности на китайското семейство 
би довело до навлизане на шуробаджа-
нащината в държавното управление. 
Горе-долу по същото време военните 
мислители като Сун Дзъ нямат никакво 
време да се занимават с моралната 

Което знаеш, го знаеш; което не 
знаеш, не го знаеш. Това е 

истинската мъдрост.
Конфуций

философия, която стои в основата на 
Конфуциевото учение, и възприемат 
един по-прагматичен подход към 
нещата, свързани с управлението на 
държавата. Те се обявяват за по-автори-
тарна и даже направо жестока система 
на управление в името на защитата на 
държавните интереси. Въпреки това, 
през първите две столетия след смърт та 
на Конфуций  елементи от конфуциан-
ството постепенно проникват в китай-
ското общество. Дори през IV век пр. н. 
е. идеите на Конфуций добиват известна 
популярност, което до голяма степен се 
дължи на Мен Цзъ (372–289 г. пр. н. е.), 
един от големите почитатели на древ-
ния философ.

Държавна философия
Конфуцианството изглежда по-

адекватно за едно общество във време 
на мир, но не е адекватна доктрина за 
времето, когато отделните китайски 
държавици се борят за обединение на 
страната в единна империя, известно 
като Периода на воюващите царства. 
Тогава авторитарните системи за упра-
вление на държавата, известни под 
наименованието легализъм, изместват 
конфуцианството и продължават да са 
популярни и през епохата на утвър-
ждаване на авторитета на новия импе-
ратор на цял Китай. През II век пр. н. е. 

обаче мирът отново се завръща в обе-
динен Китай и конфуцианството става 
официална държавна философия на 
династия Хан. Оттогава насетне фило-
софското учение доминира във всички 
сфери на обществения живот и това с 
особена сила се отнася до системата за 
набиране на държавни служители – 
прослойката на чиновничеството. 
Въведените през 605 г. сл. н. е. изпити 
за чиновници се основават изцяло на 
класически конфуциански текстове. 
Тази практика продължава чак до нача-
лото на ХХ век, когато Китай от импе-
рия се превръща в република.

Конфуцианството не е напълно 
забравено и по време на комунистиче-
ския режим в страната, когато влияни-
ето му върху структурите на обще-
ството все още се долавят, поне до 
времето на Културната революция. 
Днес елементи от конфуцианския 
начин на мислене от сферата на соци-
алните отношения, и по-специално на 
братското взаимоуважение, са дълбоко 
вкоренени в китайския начин на живот. 
Конфуцианството отново става обект 
на внимание по време на прехода на 
страната от маоистки комунизъм към 
китайския вариант на държава със 
смесен тип икономика.

Когато конфуцианството се превръща в 
официална държавна философия, то по-
глъща в себе си и религията. Страната се 
изпълва с конфуциански храмове като 
този на снимката от Нанкин.
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ИЗКУСТВОТО НА 
ВОЙНАТА Е ОТ 
ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА ДЪРЖАВАТА
СУН ДЗЪ (ок. 544 – ок. 496 г. пр. н. е.)

В края на VI век пр. н. е. Китай се 
намира в края на един от пери-
одите си на разцвет, наречен 

Период на пролетта и есента, когато 
голямо развитие бележи и философи-
ята. По-голяма част от мислителите се 
съсредоточават върху въпросите на 
моралната философия (етиката), а поли-
тическите схващания, които се появяват 
в тази среда, са насочени главно върху 
морално коректните методи за вътреш-
ното управление на държавата. Кулми- 
нацията на това развитие идва със съз-
дадената от Конфуций интегрална 
обществена система, основаваща се на 
традиционните добродетели и на чийто 
връх в йерархията е суверенният владе-
тел на страната. Управлението на дър-
жавните дела в тази система е поверено 
на прослойката на учените чиновници.

В КОНТЕКСТ

ИДЕОЛОГИЯ
Реализъм

ИНТЕРЕСИ
Дипломация и военно дело

ПРЕДИ
VIII век пр. н. е. Започва Златна-
та епоха на китайската философия, 
в резултат на което се заражда 
движението на Стоте философ- 
ски школи.

VI век пр. н. е. Конфуций пред-
лага философска система за упра-
вление на обществото, основава-
ща се на традиционните ценности.

СЛЕД
IV век пр. н. е. Съветите на Ча-
накия към Чандрагупта помагат 
за създаването на империята Ма-
урия в Индия.

1532 г. Публикувана е книгата на 
Николо Макиавели „Владетелят“ 
(пет години след смъртта му).

1937 г. Мао Дзедун пише „За пар-
тизанската война“.
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огромно значение за съществуването 
на всяка държава. „Изкуството на вой-
ната“ се занимава с практическите 
въпроси на защита на държавната 
територия и поддържане на проспери-
тета на населението, но докато пре-
дишните мислители се концентрират 
върху структурите на цивилното обще-
ство, вниманието в този трактат е насо-
чено към външната политика, поглед-
ната през призмата на подготовката и 
воденето на войни и поддържането на 
въоръжени сили и разузнаване от 
икономиката на страната.

Подробното описание на военното 
дело в книгата на Сун Дзъ  се възприема 
като матрица за всякакви видове поли-
тическа организация на обществото. В 
трактата има списък на „принципите на 
войната“, които трябва да бъдат взети 
предвид, когато се организира военна 
кампания. Освен чисто физически еле-
менти (например метеорологични усло-
вия и терен), в този списък са включени 
и такива, като моралния авторитет на 
владетеля, способностите и качествата 
на военачалника и организацията и 

Глинената армия е направена, за да бъде 
подредена около гробницата на импера-
тор Шъхуан от династия Цин и показва как-
во значение е имало за него военното 
дело. Шъхуан е живял 200 години след Сун 
Дзъ, но сигурно внимателно е чел неговото 
съчинение.

Ето защо изкуството на войната е от 
огромно значение за държавата.

Войната наказва тези, които 
отвън заплашват или 
вредят на държавата…

Планирането, воденето и 
избягването на войната са 

основни елементи на външна-
та политика…

…а военната стратегия 
представлява модел за вътреш-
нополитическа организация на 

обществото…

…подобно на престъпници-
те вътре в страната, които 

подлежат на наказания…

…за да се осигури стабил-
ност и просперитет на 

държавата.

Към края на Периода на пролетта и 
есента политическата стабилност на 
отделните царства на територията на 
Китай става крехка, а напрежението 
между тях нараства, което е съпътствано 
и с увеличаване броя на населението. 
Така владетелите на тези държави 
трябва да се справят не само с вътреш-
ните проблеми, но и да защитават сво-
ите граници от нападенията на съседите.

Военната стратегия
В тази обстановка военните съвет-

ници на владетелите стават не по-
малко важни от цивилните чиновници, 
а военната стратегия все по-често 

заема място в политическото мислене. 
Най-влиятелното съчинение от онази 
епоха по темата е „Изкуството на вой-
ната“, приписвано на Сун Дзъ, генерал 
от армията на владетеля на У. Текстът 
започва със следния пасаж: „Изкуст-
вото на войната е от огромно значение 
за държавата. То е въпрос на живот и 
смърт; води към спасение или към 
гибел, поради което по никакъв начин 
не може да бъде подминавано.“ Тази 
книга бележи критичен поврат в поли-
тическата философия на времето, а Сун 
Дзъ вероятно е автор на първото 
открито заявление, че въпросите на 
войната и военното разузнаване са от 
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дисциплината на войниците. От тези 
принципи личи една йерархична струк-
тура с владетеля на върха на пирами-
дата, който се съветва със своите воена-
чалници и им дава заповеди, а те от своя 
страна организират и водят армиите си.

Според Сун Дзъ владетелят трябва 
да осъществява моралното ръковод-
ство на въоръжените сили. Хората 
трябва да са убедени в правотата на 
каузата, за която ще се бият, и тогава 
дават всичко от себе си. Така владетелят 
ще ги поведе с примера си. Тази идея 
Сун заимства от Конфуций. Генералът, 
подобно на цивилния държавен служи-
тел, играе ролята на съветник и изпъл-
нител на волята на суверена.

Разбираемо защо Сун Дзъ отделя 
голямо внимание на качествата и подго-
товката на военачалника, наричайки го 
„крепост на държавата“. Неговата подго-
товка и опит имат пряко отношение към 
качеството на съветите, които той дава 
на владетеля, и така пряко влияят върху 
държавната политика. Те са от жизнено-
важно значение и за организацията на 
армията. Като главнокомандващ той 
следи за логистиката, както и за подго-
товката и дисциплината на войниците. В 
„Изкуството на войната“ се препоръчва 
поддържането на строга дисциплина 
чрез налагане на сурови наказания за 
неподчинение, но и на поощрения за 
добра служба, за да има известен 
баланс на наказанията.

Подходящото време за битка
Докато описанието на военната 

йерархия в „Изкуството на войната“ 
отразява особеностите на тогавашното 
китайско общество, идеите за външ-
ната политика в книгата изглеждат 
много по-иновативни. Подобно на 
мнозина генерали преди и след него, 
Сун Дзъ смята, че целта на армията е да 
осигури защита на границите и на 
благополучието на страната. Освен 
това според него до война трябва да се 
прибягва само в краен случай. Добрият 
военачалник трябва да знае кога да се 
бие и кога да не влиза в сражение, при 
това да не забравя, че съпротивата на 
врага може да бъде сломена и без 
използването на оръжие. Генералът 
първо трябва да се опита да възпрепят-

СУН ДЗЪ
ства плановете на противника. Ако не 
успее, да се подготви за отбрана. Ако и 
това се окаже невъзможно, едва тогава 
да премине в настъпление.

За да се избегне воденето на войни, 
Сун Дзъ препоръчва изграждането на 
силна отбранителна система, както и 
сключване на съюзни договори със 
съседните държави. Тъй като скъпо-
струващата война нанася големи вреди 
и на двете воюващи страни, е по-добре 
да се търси мирно прекратяване на 
конфликта. Проточилите се военни 
походи и конфликти и особено обса-
дата на вражески крепости е такава 
бездънна яма за ресурси, че често се 
обезсмисля цената на победата. Жерт-
вите, които обикновените хора трябва 
да дадат по време на война, ги карат да 
се съмняват в справедливостта на 
каузата, за която воюват.

Военно разузнаване
Ключът към стабилни външнополи-

тически отношения на държавата спо-
ред Сун Дзъ е разузнаването, което по 
онова време е било в ресора на воен-
ните. Шпионите осигуряват жизнено-
важна информация за намеренията на 
потенциалните врагове и за техните 
възможности, което позволява на вое-
началниците, разполагащи с разузнава-
телните сведения, да дават адекватни 
съвети на владетеля относно вероятния 
победоносен изход от даден военен 
конфликт. Според Сун Дзъ друг много 
важен фактор е дезинформацията.

Ако добре познаваш и себе си, и 
своя противник, можеш без 
проблем да спечелиш и сто 

битки.
Сун Дзъ

Според даоизма войниците трябва да са в 
единомислие със своя военачалник.

Военачалникът трябва да се съобразява с 
Небето, т.е. с Ин и Ян, както и с годишни-
те времена.

Командирът трябва да проявява мъдрост, 
почтеност, състрадание и смелост.

Организацията на войската и правилното 
изпълнение на командите се осигуряват от 
дисциплината.

Стратегът трябва да се съобразява и със 
Земята: високо и ниско, близо и далеч, от-
крито поле или затворена котловина.

Петте принципа на 
военното дело
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Строителството на Великата китайска сте-
на започва през VII век пр. н. е. за защита на 
новозавладени територии. За Сун Дзъ по-
добни защитни съоръжения са не по-мал-
ко важни от нападателните сили.

Ако сред врага бъдат разпростра-
нени сведения за големи защитни 
съоръжения например, това може да го 
разубеди да напада. Генералът съветва 
своите читатели да не се опитват 
тотално да унищожат врага, защото 
това е глупост, която чувствително 
намалява изгодите от победата – както 
под формата на добра воля от страна 
на победените неприятелски войници, 
така и като богатство на завзетите 
противникови територии.

В основата на тези и други практич- 
ни съвети в „Изкуството на войната“ 

стоят традиционните китайски културни 
традиции, включващи морални ценнос- 
ти като справедливост, честност и 
скромност. В книгата се заявява, че 
войната и външната политика трябва да 
се основават на тези ценности и да се 
водят в съответствие с тях. Държавата 
използва войната, за да накаже тези, 
които ù вредят отвън – също като в 
случая с наказването на престъпниците 
на своя територия. Когато тя се води по 
справедлив и морален начин, наградата 
за държавата е щастието на нейното 
население и придобиването на нови 

ДРЕВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ

Сун Дзъ Традицията му приписва легендар-
ното съчинение „Изкуството на война-
та“. Името му било Сун У, но после полу-
чава почетното Сун Дзъ (Учителят Сун). 
Роден е вероятно в царство Ци или У 
около 544 г. пр. н. е. За ранния му живот 
не знаем нищо, а славата си спечелва 
като военачалник на царство У, ръково-
дил множество успешни походи срещу 
съседната държава Чу.

Така генералът става безценен съ-
ветник на Хълу – царя на У, по въпроси-
те на военната стратегия и тогава на-
писва известния си трактат, който да 
служи на владетеля като наръчник по 
военно дело. Книжката не е голяма, съ-

държа 13 кратки глави и продължава 
да бъде много популярна и след 
смъртта на Сун Дзъ през 496 г. пр. н. е. 
Четат я както владетели, които се бо-
рят за върховната власт в Китайската 
империя, така и държавници от Япо-
ния и Корея. За пръв път е преведена 
на европейски език (френски) през 
1772 г. и може би е оказала влияние 
върху военните подвизи на Наполе-
он.

Важни съчинения

VI век пр. н. е. Изкуството на 
войната

територии и богатства. „Изкуството на 
войната“ става особено популярно 
четиво за владетели, генерали и мини-
стри във воюващите държави по време 
на борбата за власт и обединение на 
Китай. По-късно книгата е използвана и 
при разработването на революцион-
ната тактика на Мао Дзедун и Хо Ши 
Мин. Днес трактатът е сред задължител-
ната литература в множество военни 
академии и присъства като извадки в 
различни курсове по политика, бизнес и 
икономика.

Военачалникът води своите 
войници с примера, който им 

дава, не със сила.
Сун Дзъ
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В края на Златната епоха на китай-
ската философия (VIII–III век пр. н. 
е.), който ражда т.нар. движение 

на Стоте философски школи, мислите-
лите започват да прилагат на практика 
своите морално-философски идеи в 
сферата на социалната и политическата 
организация на страната. В челните 

редици на това начинание е Конфуций, 
който предлага йерархия, основаваща 
се на традиционните семейни цен-
ности, подкрепени от съответните 
ритуали и церемонии. Тази йерархия 
се крепи на прослойката на учените 
чиновници, които помагат на владетеля 
със своите съвети и административна 

В КОНТЕКСТ

ИДЕОЛОГИЯ
Моизъм

ИНТЕРЕСИ
Меритокрация

ПРЕДИ
VI век пр. н. е. Китайският фило-
соф Лао Дзъ пропагандира да-
оизма – придържане в действията 
към Пътя (дао).

V век пр. н. е. Конфуций разра-
ботва система за управление, ос-
новаваща се на традиционните 
ценности и прилагана в практика-
та от прослойка учени хора.

СЛЕД
IV век пр. н. е. Авторитарните 
идеи на Шан Ян и Хан Фей Дзъ са 
възприети като официална док-
трина от династия Цин под наиме-
нованието легализъм.

372–289 г. пр. н. е. Философът 
Мен Цзи пропагандира връщане 
към една от формите на конфуци-
анството.

ХХ век Много от идеите на Мо 
Дзъ оказват влияние при изграж-
дането на Китайската република 
на Сун Ятсен и на Китайската на-
родна република на Мао Дзедун.

В управлението на страната 
трябва да бъдат назначавани 

само доблестни хора.

В управлението на страната 
трябва да бъдат назначавани 

само способни хора.

Доблестта и способностите се дължат не 
само на придържане към традициите или 

на принадлежност към знатна фамилия.

Доблестта и способностите могат да бъдат 
придобити в процеса на обучение.

Ето защо плановете  
за страната трябва да се споделят  

само с учените хора.

ПЛАНОВЕТЕ ЗА СТРАНАТА 
ТРЯБВА ДА СЕ СПОДЕЛЯТ 
САМО С УЧЕНИТЕ ХОРА
МО ДЗЪ (ок. 470 – ок. 391 г. пр. н. е.)
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За Мо Дзъ квалифицираните работници 
(като дърводелците например), ако проявя-
ват дарба и старание в учението, могат да 
се превърнат в способни чиновници в дър-
жавното управление.

Вижте също: Конфуций с. 20–27 • Платон с. 34–39 • Хан Фей Дзъ с. 48 • Сун Ятсен с. 212 – 213 • Мао Дзедун с. 260–265 

дейност – идея, заимствана и дораз-
вита по-късно от Мо Дзъ.

И Конфуций, и Мо Дзъ са на мнение, 
че благоденствието на държавата 
зависи от компетентността и надежд-
ността на чиновническото съсловие, 
само че се различават в методите за 
набирането на държавни служители, 
които предлагат. Мо Дзъ смята, че 
Конфуций застава твърде близо до 
позициите на знатните фамилии, които 
не разполагат с достатъчно доблестни 
и способни представители, подходящи 
за изграждане на успешна администра-
ция. Според Мо Дзъ качествата и спо-
собностите на висшите държавни слу-
жители са резултат от техните дарби и 
старание в обучението, независимо от 
какъв произход е даденият кандидат.

Доктрина на единението
„Издигайте способните” – това е 

максимата, зад която застава Мо Дзъ, 
когато обяснява своята меритокра-
тична система, залегнала в основата на 
политическото му мислене, но свър-
зана и с други аспекти на проповядва-
ната от него морална философия. Той 
вярва в доброто в човешката природа 
и смята, че хората трябва да живеят в 
атмосфера на „всеобща любов”. 

Същевременно си дава сметка, че 
хората са склонни да действат егоис-
тично в защита на личните си интереси. 
Това обаче според него се случва само 
в конфликтни ситуации и не се дължи 
на липсата на морал, а на различия в 
преценката на това кое е морално в 
дадения случай. Поради това дълг на 
политическите лидери е да водят 
народа към единение чрез приемлив 
за всички морален кодекс, прилаган от 
силно и етично държавно управление. 
Този кодекс трябва да се основава 
върху необходимостта от постигане на 
максимални ползи за цялото общество, 
а неговото формулиране е по силите 
само на познанието и мъдростта на 
учените хора.

Предпочитанията на Мо Дзъ към 
формирането на прослойка от висши 
чиновници, блестящи със своите 
качества и способности, безспорно се 
дължат на личната му кариера, която 
той прави въпреки незнатния си про-
изход. Според него, ако знатните 
посочват кандидатите за министри и 
други висши служители, това ще 
доведе до разрастване на шуробаджа-
нащината. Смята също така, че управле-
нието на страната трябва да бъде 
такова, че да създава предпоставки за 
добруването на народа като цяло. 

Макар Мо Дзъ да се радва на много-
бройни привърженици, той е смятан за 
идеалист и доктрината му (моизмът) не 
е възприета от тогавашните китайски 
владетели. Въпреки това елементи от 
политическото мислене на философа 
проникват в по-късни политически 
системи. Например неговото насто-
яване за въвеждането на обединяващ 
целия народ морален кодекс оказва 
силно влияние върху легалистките 
политически режими, възникнали през 
IV век пр. н. е. в Китай. Идеята на Мо 
Дзъ за равни възможности на всички в 
обществото е преоткрита през ХХ век 
от китайските ръководители Сун Ятсен 
и Мао Дзедун.

ДРЕВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ

Издигането на способните е 
основата на управлението.

Мо Дзъ

Мо Дзъ

Предполага се, че Мо Дзъ е роден 
около времето на смъртта на Конфу-
ций, в Тънджоу, град в китайската про-
винция Шандун. Родителите му са зана-
ятчии, а може би и роби. По професия 
Мо Дъ (както е оригиналното му име) е 
дърводелец и строител, който работи в 
именията на знатни фамилии. След 
това постъпва на работа в държавната 
администрация и се издига до положе-
нието да притежава собствена школа за 
висши служители и съветници. Негови-
те философски и политически възгледи 
му спечелват много последователи и 

почетното име Мо Дзъ (Учителят Мо).
Моистите, както се наричат после-

дователите на Мо Дзъ, живеят според 
принципите, пропагандирани от учите-
ля – скромно и мирно. Трябва да се има 
предвид, че това се случва на фона на 
Периода на воюващите царства. След 
смъртта на Мо Дзъ съчиненията му са 
събрани в една книга. След обединение-
то на Китай през 221 г. пр. н. е. моизмът 
постепенно изчезва, но някои негови 
идеи се възраждат в началото на ХХ век.

Важни съчинения

V век пр. н. е. Мо Дзъ



ДОКАТО ЦАРЕ ФИЛОСОФИ

НЕ ПОЕМАТ 
УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ГРАДОВЕТЕ ДЪРЖАВИ, 
ЗЛОТО В ТЯХ НЯМА 
ДА ИЗЧЕЗНЕ
ПЛАТОН (427–347 г. пр. н. е.)
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В края на VI век пр. н. е. в Древна 
Гърция започва период на култу-
рен разцвет, който продължава 

цели 200 години. Днес наричаме този 
период класически и го свързваме с 
развитието на литературата, архитекту-
рата, науката и преди всичко на филосо-
фията. Постигнатото през този период 
оказва силно въздействие върху форми-
рането на европейската, а по-късно – и 
на западната цивилизация като цяло.

В самото начало на класическия 
период от гръцката история жителите 
на града държава Атина събарят тира-
ничното управление и въвеждат демо-
кратични норми на политически живот. 
В условията на новата система упра-
вляващите се избират чрез жребий 

ПЛАТОН

измежду гражданите, а всички важни 
решения се вземат от общото събра-
ние на имащите право да участват в 
обществения живот. Там всички граж-
дани могат лично да се изказват и да 
упражняват правото си на глас, а не 
избират свои представители (като 
днешните депутати). Трябва да се има 
предвид обаче, че в категорията на 
„гражданите“ влизат сравнително огра-
ничен брой жители на града държава. 
Това са свободните мъже, навършили 
30 години, чиито родители са атиняни. 
Жените, децата, по-младите мъже, 
робите, чужденците и заселниците от 
първо поколение са изключени от 
участие в политическия живот.

Въпреки тези ограничения демокра-

тичният климат скоро превръща Атина в 
голямо културно средище, привлякло 
едни от най-големите умове на епохата, 
сред които е Сократ. Неговият философ-
ски метод на изследване на истината 
относно някои на вид безспорни схва-
щания за справедливост и доблест при-
вличат многобройни ученици. За съжа-
ление тази негова популярност предиз- 
виква неодобрението на някои от 
управляващите и те успяват да убедят 
народното събрание да осъди Сократ на 
смърт „за развращаване на младежта“.

Един от младите ученици на Сократ 
е станалият известен по-късно древно-
гръцки философ Платон. Той напълно 
споделя изследователските нагласи и 
скептицизма на своя учител. След като 

В КОНТЕКСТ

ИДЕОЛОГИЯ
Рационализъм

ИНТЕРЕСИ
Царе философи

ПРЕДИ
594 г. пр. н. е. Атинският законо-
дател Солон въвежда закони, ста-
нали основа на гръцката демокра-
ция.

ок. 450 г. пр. н. е. Гръцкият фи-
лософ Протагор твърди, че поли-
тическата справедливост предста-
влява приложение на човешки 
идеи, а не е следствие от естестве-
но право.

СЛЕД
335–323 г. пр. н. е. Аристотел 
изказва предположение, че кон-
ституционното управление (поли-
тея) е най-практичният и добър 
начин за управление на една дър-
жава.

54–51 г. пр. н. е. В своето съчи-
нение „За държавата“ Цицерон 
предлага по-демократична форма 
на държавно управление в срав-
нение с модела, лансиран в съчи-
нението на Платон „Държавата“.

Задачата на управляващите е да  
направят така, че народът да спазва 

правилата на „добрия живот“.

Поради това политическата власт трябва  
да бъде поверявана само на философи.

Следователно докато царе философи не поемат 
управлението на градовете държави,  

злото в тях няма да изчезне.

Само философите притежават тези  
способности и познания.

За да разберем същността на „добрия живот“,  
се изискват интелектуални способности  

и познания по етика и морал.
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Сократ избира да изпие чашата с отрова, 
вместо да наруши принципите си и да избяга 
от Атина, както го умоляват учениците му. 
Монтираният процес и несправедливото 
осъждане на Сократ карат Платон да се раз-
дели с илюзиите си за атинската демокрация.

става свидетел на несправедливото 
отношение към Сократ, Платон се раз-
деля с илюзиите си за атинската демо-
крация.

По-нататък той става не по-малко 
влиятелен философ от учителя си, а в 
края на своята кариера посвещава 
огромния си интелектуален потенциал 
на политическата тема, създавайки 
фундаменталното съчинение „Държава- 
та“. В него Платон, който е станал свиде-
тел на беззаконието спрямо Сократ и 
който сам произхожда от знатна фами-
лия, не проявява особени симпатии към 
демократичното управление. Същевре-
менно философът не намира много 
положителни елементи и в другите 
форми на политическо устройство на 
обществото, заключавайки, че всички те 
подхранват „злото“ в държавата.

Добрият живот
За да се разбере какъв смисъл влага 

Платон в различните форми на „злото“ в 
политически контекст, е необходимо 
винаги да имаме предвид неговото 
схващане за „добрия живот“ – жизнено-
важна цел за древните гърци. Да се 
живее добре за тях не означава матери-

ално благосъстояние, почести или оби-
чайните удоволствия, а живот, белязан 
от фундаменталните добродетели, като 
мъдрост, благочестие и преди всичко 
справедливост. Според Платон задачата 
на държавата е да пропагандира тези 
добродетели, така че гражданите да 
живеят в съгласие с тях. Държавните 
грижи за неприкосновеност на собстве-
ността, гарантиране на свобода и ста-
билност са важни дотолкова, доколкото 
създават условия за гражданите да 
водят „добър живот“. От тези изходни 
позиции обаче се оказва, че нито една 
политическа система до този момент не 
е успяла да изпълни тези задачи и дефе-
ктите, които са се проявили, благоприят-
стват появата и разпространението на 
различни проявления на злото, предста-
вляващи пълна противоположност на 
споменатите по-горе добродетели.

Причината за всичко това според 
Платон се корени в управляващите – 
били те монарси или олигарси (управле-
ние на малцинството), или пък предста-
вители на  демократичната система. Във 
всички случаи те работят най-вече за 
своя личен интерес, а не за благото на 
държавата и нейното население. Според 
философа поведението им се дължи 
преди всичко на тоталното непознаване 
на добродетелите, гарантиращи „добър 
живот“. Това невежество кара хората да 

се стремят към погрешни неща и най-
вече преходните богатство и слава. Тези 
ефимерни блага се явяват пряка облага 
от властта и затова борбата за постове в 
управлението е толкова ожесточена. 
Стремежът към властта, чиито порочни 
стимули Платон анализира, води до 
конфликти между гражданите. Ако всеки 
гражданин постоянно иска повече власт, 
това в крайна сметка дестабилизира 
положението и поставя на карта един-
ството на цялата държава. Победителите 
в тази свирепа битка лишават опонен-
тите си от възможността да осъществят 
своите желания, което става източник на 
несправедливост – порок, който е про-
тивоположен на заложеното като крайъ-
гълен камък в Платоновото схващане за 
„добър живот“.

Платон говори за съществуването и 
на прослойка от граждани, които доб-
ре разбират същността на „добрия 
живот“, а именно философите, противо-
поставяйки ги на описаната по-горе 
група на порочните властогонци. 
Ориентирайки се правилно в обста-
новката, те не ламтят за суетна слава и 
богатство, поради което не се стремят 
и към заемане на управленски постове 
в държавата. Макар да звучи парадок-
сално, именно заради тези си качества 
те са идеалните управници.

На пръв поглед този аргумент на 

Вижте също: Конфуций с. 20–27 • Мо Дзъ с. 32–33 • Аристотел с.40–43 • Чанакия с. 44–47 • Цицерон с. 49 • Августин 
от Хипон с. 54–55 • Ал Фараби с. 58–59

ДРЕВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ

Демокрацията лесно се 
превръща в деспотизъм.

Платон
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Платон може опростенчески да се 
предаде като „Философът знае най-
добре“ и след като е изречен от устата 
на един философ, би бил в противоре-
чие със заявената липса на интерес 
към политическа кариера. В действи-
телност обаче в съчиненията си Платон 
дава достатъчно богата и задълбочена 
аргументация на въпросното твърде-
ние, така че двусмислие няма.

Идеалните форми
От Сократ Платон научава, че добро-

детелността не е вродена, а се постига 
чрез познание и мъдрост. За да води 
добродетелен живот, човек трябва първо 
да опознае същността на добродетел-
ността. Ученикът развива идеите на своя 
учител, доказвайки, че дори да позна-
ваме отделни проявления на качества 
като справедливост, добронамереност 
или красота, това няма да е достатъчно, 
за да опознаем природата на тези добро-
детели. Ето защо, ако се опитаме да ги 
имитираме, постъпвайки например по 
начин, който ни се струва справедлив, 
това ще бъде просто мимикрия.

В своята Теория на формите Платон 
разсъждава върху съществуването на 
идеални архетипове на споменатите 
по-горе добродетели (както и на 
всичко останало около нас), съдър-
жащи същността на тяхната природа. 
Онова, което виждаме като примери за 
въпросните добродетели, са фактиче-
ски проявления на тези архетипни 
форми, в които даденото качество 

може да е разкрило само част от същ-
ността си. Нещо като неясната сянка, 
която предметите, намиращи се на 
входа на пещерата, хвърлят върху ней-
ната вътрешна стена.

Тези идеални форми или „идеи“, 
както ги нарича Платон, съществуват в 
един свят, различен от нашия, и до тях 
можем да достигнем само с помощта на 
философски разсъждения и изследва-
ния. Поради това обстоятелство един-
ствено философите притежават необхо-
димата подготовка да опознаят същ- 
ността на добродетелния живот и да 
водят такъв живот, докато останалите 
хора просто подражават на отделни 
проявления на добродетелността. На 
друго място Платон вече е доказал, че за 
да бъде в добро състояние, държавата 
трябва да се управлява от добродетелни 
хора, които не ценят славата и богат-
ството като другите, а познанието и 
добродетелността, и такива хора са само 
философите. Следователно единствено 
философите ще бъдат от полза за държа-
вата, ако стоят начело, поради което 

ПЛАТОН
Платон използва метафората с държавния 
кораб, за да обясни защо философите трябва 
да стават царе. Макар и да не се стреми към 
властта, кормчията е единствен, който може 
да открие и държи правилния курс за движе-
ние на кораба. По същия начин философите 
са единствените, които разбират същността 
на справедливото държавно управление.

„философите трябва да стават царе“. 
Платон твърди дори, че философите 
трябва да бъдат принуждавани да заемат 
властови постове, за да се избегнат 
конфликтите и несправедливостите.

Обучение на царете
Платон си дава сметка, че тези пози-

ции граничат с утопия и на друго място 
предлага или философите да стават 
царе, или „държащите царската власт да 
навлязат достатъчно навътре във фило-
софстването“. Обучението на висшата 
управленска прослойка на обществото 
изглежда по-реалистично и по-осъщест-
вимо. В написаните по-късно диалози 
„Политик“ и „Закони“ той описва модел 
на държава, в която това може да бъде 
постигнато, като се изучава философия, 
за да се достигне до същността на 
„добрия живот“. Според Платон фило-
софски умения могат да се придобият 
чрез специално обучение. Той обаче 
веднага прави уговорката, че не всички 
граждани притежават дарба и интелек-
туални способности да станат философи.

Най-тежкото наказание за тези, 
които не желаят сами да поемат 
властта в свои ръце, е да бъдат 
управлявани от по-неспособни 

от тях.
Платон

Корабособственикът, който 
всъщност е народът, няма 

опит в корабоплаването.

Кормчията, тоест  
философът, не се намесва  

в борбата за власт.

Моряците, тоест политиците, 
се борят помежду си кой ще 
спечели благоволението на 

корабовладелеца.
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Според него на местата, където се 
предлага адекватно образование,  раз-
бира се, заниманията с философия 
трябва да бъдат задължителни, а не по 
избор на учениците. Избраните да 
участват в държавното управление 
„поради природните си дадености“ 
следва да бъдат отделени от семей-
ствата им и изпратени да живеят в 
комуни, така че да се възпитават в 
лоялност единствено към държавата.

Политическите съчинения на 
Платон са много популярни през 
античността, особено в Римската импе-
рия. В тях има своеобразно отражение 
на идеите за добродетелността и обра-
зоваността, залегнали в политическата 
философия на китайски учени като 
Конфуций и Мо Дзъ. Възможно е те да 

са повлияли на Чанакия в Индия, който 
препоръчва потенциалните властници 
да бъдат адекватно обучавани. През 
Средновековието влиянието на Платон 
се разпростира в света на исляма и в 
християнска Европа, където Августин 
Блажени ги прави част от официалната 
доктрина на църквата. По-късно 
Платоновите идеи са засенчени от 
философията на Аристотел, чието 
застъпничество за демокрацията 
допада повече на политическите фило-
софи през Ренесанса.

Политическите предпочитания на 
Платон започват да се оценяват като 
неприемливо авторитарни и елитарни, 
поради което са пренебрегвани в 
много части на света през Новото 
време, когато стремежът към демокра-
ция става повсеместен. Критикуват го, 
че пропагандира тоталитарна, в най-
добрия случай патерналистка система 
на политическо управление, ръково-
дена от елит, който претендира, че 
единствен знае кое е най-доброто за 
всеки един член на обществото. 
Напоследък обаче централната идея в 
политическото мислене на Платон – за 
„царете философи“, отново стана попу-
лярна в политологията.

ДРЕВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ

Демокрацията… изобилства 
от разнообразие и хаос. Тя 

осигурява един вид 
равноправие и за тези, които са 

сходни помежду си, и за 
различните от тях.

Платон

Твърди се, че император Нерон наблюда-
вал безучастно избухналия пожар в Рим. 
Критиците на Платон обвиняват философа, 
че идеите му за царя философ са довели до 
появата на такива тирани като печално из-
вестния римски император.

Платон

Платон е роден около 427 г. пр. н. е. с 
името Аристокъл. По-късно получа-
ва прякора Платон, (Широкоплещес-
тият). Родителите му принадлежат 
към знатна атинска фамилия, което 
предполага младежът да направи по-
литическа кариера, но вместо това 
той става ученик на философа Сократ 
и дори е край учителя си в паметната 
вечер на изпълнение на неговото 
смъртно наказание, предпочетено 
пред възможността човек да наруши 
принципите си.

Преди да се установи трайно в 
Атина, Платон пътува много из различ-
ни части на Средиземноморието. След 
това създава своя философска школа 
в предградията на Атина, наречена 
Академия. Сред първите му ученици е 
и младият Аристотел. Докато препода-
ва, Платон пише редица философски 
съчинения под формата на диалози. В 
тях в ролята на учителя обикновено се 
явява Сократ, който в разговор с ня-
кой ученик изследва различни въпро-
си на философията и политиката. 
Предполага се, че Платон продължава 
да се занимава с преподаване и писа-
не до края на живота си и умира в Ати-
на на 80-годишна възраст през 348–
347 г. пр. н. е.

Важни съчинения

ок. 399–387 г. пр. н. е. Критон
ок. 380–360 г. пр. н. е. Държавата
ок. 355–347 г. пр. н. е. Политик, 
Закони


