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Н ие, хората сме социални 
същества. В цялата си 
еволюция, още от дните, 

когато сме се препитавали с лов и 
събирачество, винаги сме предпо- 
читали да живеем и работим в групи, 
които след време ставали все 
по-големи и сложно устроени. 
Широкият спектър на тези групи 
обхваща както отделните семейства, 
така и родове и племена, села и 
градове и цели национални държа- 
ви. Естествената ни склонност да 
живеем и работим в общност е 
довела до формирането на граждан- 
ски общества, белязани от все 
по-разширяващите се наши позна- 
ния и усъвършенстването на техно- 
логиите, с които разполагаме. От 
своя страна, естеството на общест- 
вото, в което живеем, влияе на наше- 
то социално поведение и се докосва 
до всеки аспект от живота ни.

Социологията е наука за поведе-
нието на индивидите в група и как 
тази група влияе върху начина, по 
който се държат в нея. Това включва 
генезиса на формирането на групата, 
динамиката на нейното развитие и как 
тази динамика променя групата или 
води до промени в обществото. Днес 
социологическите изследвания са 
насочени както към теоретичното 
проучване на обществените процеси, 
структури и системи, така и към пре-
връщането на тази теория в част от 
социалната политика. А тъй като обще-
ствата представляват общности от 
индивиди, е налице неразривна 
връзка между структурите на обще-
ството като цяло и поведението на 
отделните негови членове. Ето защо 
социолозите насочват вниманието си 
както към институциите и организа-
цията на обществото като цяло, така и 
към различните негови социални 
групи и пластове и взаимоотноше-
ния та между индивидите, съставящи 
дадено общество, както и техните 
преживявания.

Не е за вярване, но социологията е 
сравнително нова наука. Макар фило-
софите в Древен Китай и Древна 
Гърция да са си давали сметка за нали-
чието на гражданското общество и за 
ползата от обществения ред, техният 
подход към тази тема е бил повече 
политически, отколкото социологиче-
ски. Те са размишлявали върху това 
как обществото да бъде организирано 
и управлявано, а не да го изучават като 
специфично явление. И както полити-

ческата философия е възникнала по 
времето на тези древни цивилизации, 
така и социологията е рожба на дъл-
боките промени, настъпили в запад-
ното общество през века на Просве- 
щението.

Тези промени се наблюдават в 
няколко основни направления. На 
първо място е технологичният напре-
дък, създал условия за Индустриална- 
та революция, променила коренно 
начините на производство, познати 
дотогава, и довела до възникването на 
проспериращи промишлени цент-
рове. Философите на Просвещението 
поставят под съмнение традицион-
ните религиозни твърдения. По онова 
време са подкопани основите не само 
на Църквата, но и на старите монархи-
чески режими. Хората настояват за 
по-представителен характер на упра-
влението и се вдигат на революции 
срещу аристокрацията като тези в 
САЩ и Франция.

Обществото и модерността
Новото модерно гражданско обще-
ство възниква във века на Просве- 
щението. Първоначалната поява на 
социологията се отнася към края на 
ХVІІІ век и е в отговор на дълбоките 
промени. По онова време философите 
и мислителите се опитват да разберат 
същността на модерността и нейното 
въздействие върху живота на общест-
вото.

Неизбежно някои от тях оплакват 
разрушаването на традиционните 
форми на социална кохезия, като 
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семейните връзки и духа на единение 
в малките селски общности, както и 
споделените ценности и вярвания, 
които традиционните религии предла-
гат на хората. Други обаче си дават 
сметка, че в действие са влезли нови 
обществени сили, които водят до 
промени в обществото и могат да 
доведат както до нов ред, така и до 
безпорядък.

В унисон с духа на Просвещението 
тези ранни социални мислители се 
опитват да обективизират своите 
изследвания върху обществото и да 
създадат научна дисциплина, която да 
се отличава от философията, истори-
ята и политиката. По онова време 
природните науки (физика, химия, 
астрономия и биология) са вече добре 
развити и е дошло времето на науките 
за човека и неговото поведение във и 
извън обществото.

Заради разгърналата се по онова 
време Индустриална революция и 
„отгледания“ от нея капитализъм, пър-
вата нова „обществена наука“, която 
бележи бърз напредък, е икономиката. 
Неин пионер става Адам Смит с кни-
гата си „Изследване на природата и 
причините за богатството на наро-
дите“, наричана само „Богатството на 
народите“ (1776). По същото време се 
полагат и основите на социологията. 
Това правят философи като Адам 
Фъргюсън и Анри дьо Сен-Симон, 
както и философи като Огюст Конт (в 
началото на следващото столетие), 
чиито изследвания върху обществото 
ясно разграничават социологията от 

останалите обществени науки. След 
него идват трима социолози новатори, 
чиито основополагащи съчинения, 
характерни със своеобразния си под-
ход и интерпретация на социалното 
поведение, очертават дневния ред на 
споровете за обекта на социологията 
за през целия двайсети век, а и по-на-
татък. Тези учени са Карл Маркс, Емил 
Дюркем и Макс Вебер. Всеки от тях 
припознава различен аспект от модер-
ността като решаващ фактор за фор-
миране на обществения ред, безпоря-
дък и промени. Като материалистичес- 
ки философ и икономист Маркс се 
фокусира върху развитието на капита-
лизма и произтичащата от това кла-
сова борба. От своя страна, Дюркем 
обръща внимание на разделението на 
труда, предизвикано от индустриали-

зацията, а Вебер – на секуларизацията 
и рационализма на модерното обще-
ство. Всеки от тримата си спечелва 
ентусиазирани последователи, които 
полагат началото на основните социо-
логически школи, съществуващи и до 
днес.

Наука за обществото
Социологията е продукт на Века на 
разума, когато царуват науката и 
рационалното мислене. Ето защо пър-
вите социолози толкова ревностно се 
стремели да накарат хората да гледат 
сериозно на тяхната наука, използ-
вайки строго научни методи – без 
съмнение истински подвиг, като се 
има предвид обекта на изследванията 
им: общественото поведение на 
човека. Конт постулира основните 
правила на новата наука за обще-
ството – да се използва емпиричен 
материал по начина, по който си слу-
жат с него природните науки. Маркс 
също настоява към обекта на социо-
логията да се подхожда от научни 
позиции, а вероятно Дюркем е пър-
вият, който осигурява прием в акаде-
мичните среди на новата наука за 
обществото.

За да бъде научен, един метод 
трябва да притежава качеството кван-
титативност – т.е. резултатите, постиг-
нати с него, да могат да бъдат изме-
рени. Маркс и Дюркем са в състояние 
да посочат факти, цифри и статистика, 
с които да подкрепят своите теории, 
но други техни колеги настояват за 
повече квалитативност на социологи-
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ческите изследвания. Вебер например 
е привърженик на интерпретативен 
подход, който изследва явлението 
живот в модерно общество и какви 
социални взаимодействия и връзки са 
необходими за постигане на социална 
кохезия в това общество.

Макар този негов подход да е бил 
масово отхвърлян в началото като 
ненаучен, през втората половина на 
ХХ век социологията става все по-ин-
терпретативна, а методологията ù 
включва съчетание от квантитативни и 
квалитативни изследователски тех-
ники.

Социалната реформа
За много днешни социолози тяхната 
наука се състои не в елементарно 
обективно изследване на обществото, 
а в търсене на възможности за анализ 
и обяснение на обществените струк-
тури и системи. Социологическите 
теории, подобно на теориите в природ-
ните науки, имат и практическо прило-
жение и могат да се използват за подо-
бряване на условията за живот в съвре- 
менното общество. През ХІХ век Конт и 
Маркс гледат на социологията като на 
метод за проникване в тайните на фун- 
кционирането на обществото с цел да 
се извършат социални реформи. Из- 
вестна е знаменитата мисъл на Маркс: 
„Философите само по различен начин 
са описвали света, задачата е той да 
бъде променен“. И многобройните му 
последователи (както социолози, така и 
политически активисти) са взели тази 
задача присърце.

Дюркем, който е далеч от радика-
лизма на Маркс, полага огромни уси-
лия за приемане на социологията в 
кръга на академичните науки. За да 
получи одобрението на съответните 
власти, той е длъжен да покаже не 
само научните качества на дисципли-
ната, но и нейната обективност и 
по-специално в светлината на продъл-
жилите повече от столетие след 
Френската революция размирици в 
Европа. Тази своеобразна „кула от 
слонова кост“, в която се затваря соци-
ологията, доминира нейното развитие 
през първата половина на ХХ век. 
Постепенно обаче социолозите въз-
приемат по-интерпретативна позиция 
и все повече изтъкват ролята на соци-
ологията при извършването на соци-
ални реформи.

Това е особено характерно за 
социолозите с марксистка насоченост 

или с други левичарски политически 
идеи. След ІІ световна война социо-
лози като Чарлс Райт Милс и Мишел 
Фуко изследват проблема за общест-
вените сили и тяхното влияние върху 
отделните негови членове; начина, по 
който обществото въздейства върху 
нашия живот, а не толкова начина, по 
който ние въздействаме на обще-
ството или по който можем да проти-
водействаме на обществените сили. 
Дори при по-центристки настроените 
социолози се забелязва промяна в 
предпочитанията и разширяване на 
диапазона на изследователски инте-
рес – от академичната теория за обще-
ството към приложими на практика 
проучвания, които да информират 
политиците и да водят до социални 
промени. През 1972 г. уважаваният 
американски социолог теоретик 
Хауърд Бекър пише: „Добрата социо-
логия… създава задълбочени анализи 
на важни структури и събития; досто-
верни обяснения на пътищата, по 
които са възникнали, и каква е причи-
ната за тяхната дълготрайност, както и 
реалистични предложения за тяхното 
преодоляване или усъвършенстване.“

Институции и индивиди
Като отглас от натиска за засилване на 
релевантността на социологията, през 
втората половина на ХХ век тя става 
все по-популярна и след като все 
повече изследователи насочват 
погледа си към социалните проблеми, 
обектът на изследване на социологи-
ята започва да се разширява. Докато в 
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началото се занимава с традиционни 
изследвания на структурите и систе-
мите на модерното общество, както и 
със силите, водещи до социална кохе-
зия или до безпорядък, с времето 
науката за обществото започва да 
обхваща връзките между тези обекти 
и явления, както и взаимодействията 
между индивидите и обществените 
групи.

Преди около век социолозите се 
делят на такива, които разглеждат 
обекта на своето изследване на 
макрониво (т.е. обществото и неговите 
институции като едно цяло), и други, 
които го изследват на микрониво, 
фокусирайки се върху преживявани-
ята на индивида в неговата общест-
вена среда. Макар това разделение да 
съществува донякъде и днес, социоло-
зите в последно време си дават 
сметка, че тези два аспекта са тясно 
свързани и за мнозина става приори-
тет да се занимават със социални 
групи, които заемат междинно поло-
жение между двете крайности, като 
социални класи, етнически и религи-
озни групи, семейства; или групи, 
които се самоопределят по линия на 
пола или сексуалната ориентация.

Социологията не пропуска да се 
приспособи и към нарасналата след 
края на ІІ световна война скорост на 
промените, извършващи се в обще-
ството. Тези промени включват отпа-
дането на множество общоприети 
по-рано положения в междулич-
ностните отношения, както и устано-
вяването на нови социални норми на 

поведение. В западния свят движе-
нието за граждански права и за рав-
ноправие на жените постигат много и 
по отношение на изживяване на расо-
вите и половите предразсъдъци и 
неравенства, а социологическите 
теории помагат за промяна на общест-
вените нагласи към сексуалността и 
семейния живот. Зигмунд Бауман отбе-
лязва остроумно: „Ролята на социоло-
гията е да помага на отделния човек. 
Ние всички трябва да служим на сво-
бодата.“

Епохата на глобализацията
Технологичните иновации в последно 
време без съмнение доведоха до 
социални промени, сравними или 
дори изпреварващи онези, извършени 
вследствие от Индустриалната рево-
люция. Повишената автоматизация и 
компютризация, разрастването на 
индустрията на услугите и на консума-
торското общество повлияха реши-
телно върху вида на обществото, в 
което живеем днес. За някои социо-
лози този процес е продължение на 
налагащата се навсякъде модерност, а 
за други обществата сега навлизат в 
постмодерната (постиндустриалната) 
епоха.

Напредъкът в областта на комуни-
кациите и мобилността „умалиха“ 
света и го направиха по-достъпно 
място. Неотдавна някои социолози 
обърнаха внимание на значението, 
което имат за хората културната и 
националната идентичност, и на про-
цеса на глобализация, който влияе 

негативно върху тях, и по-специално 
върху човешките общности по места. 
При новите средства за комуника- 
ция – особено интернет и бързото 
пътуване по света, се създават 
напълно нови мрежи от социални 
връзки. Те не се основават на личния 
контакт и свързват помежду им групи 
от хора по начин, немислим само 
преди петдесетина години. 
Модерните технологии въоръжиха и 
социологията с по-усъвършенствани 
средства за изследване и анализ на 
развитието на тези нови социални 
структури.

ВЪВЕДЕНИЕ 15

Истинската политическа задача 
в общества като нашето е да 

критикуваме начина, по който 
функционират институциите, 

които трябва да бъдат… и 
неутрални, и независими… да 

ги критикуваме и да ги 
атакуваме… с което да се 

борим против тях.
Мишел Фуко
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Ф илософията получава призна-
ние като академична наука чак 
през ХХ век, но различните 

аспекти на нейните интереси, подходи 
и изследователски полета са резултат 
от многовековните занимания на мно-
жество историци и философи.

Макар първият известен и офици-
ално признат социологически труд да 
принадлежи на Ибн Халдун от ХІV век, 
пионерите на социологията според 
нашите съвременни представи се 
появяват едва в края на ХVІІІ век. 
Тогава настъпват коренни промени в 
начина на живот и трудовата дейност 
на западноевропейските общества, 
предизвикани от идеите на Просвеще- 
нието и постиженията на Индустриал- 
ната революция. Пионерите на науката 
за обществото наблюдават и иденти-
фицират силите, предизвикали тези 
социални промени. Наричат ги „сили 
на модерността“ и причисляват към 
тях последствията от ускорената 
индустриализация и бързия ръст на 

капитализма, както и по-недоловими- 
те (но не по-малко важни) резултати от 
секуларизацията и рационалността на 
обществото.

Науката за обществото
Модерното общество е продукт на 
Века на разума: следствие от приложе-
нието на рационалното мислене и 
научните открития в практиката. В духа 
на тези промени пионерите на социо-
логията като френския философ Анри 
дьо Сен-Симон и неговото протеже 
Огюст Конт се впускат в събиране на 
доказателства, които да подкрепят 
теоретичните им наблюдения. Конт 
например е убеден, че действието на 
обществените сили, носещи порядък в 
обществото, могат да бъдат обяснени 
със закони, подобни на тези от област- 
та на физиката и химията, а също и че 
приложната социология може да 
предизвика социални реформи като 
приложните природни науки, довели 
до напредък в технологиите.

Карл Маркс, подобно на Конт, 
смята, че целта на изучаване на обще-
ството е не просто то да бъде описано 
и обяснено, но също така да бъде 
усъвършенствано. Стремежът на 
Маркс е плътно да се придържа към 
научността, но той избира за основа 
новата тогава икономическа наука и 
определя капитализма като главния 
фактор на модерността, предизвикващ 
социални промени.

Почти сто години преди Маркс 
шотландският философ Адам Фъргю- 
сън предупреждава за опасността, 
която личната заинтересованост на 
капиталистите представлява за соци-
алната кохезия на традиционните 
общества, а Хариет Мартино и съра-
тникът на Маркс, Фридрих Енгелс, 
описват социалните неправди в усло-
вията на индустриалния капитализъм 
от средата на ХІХ век. Друг пионер на 
социологията – германецът Ферди- 
нанд Тьонис, развива идеите на Фър- 
гюсън, като описва колко различни са 
формите на социална кохезия при 

ВЪВЕДЕНИЕ
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В книгата си „Теория и практика 
на американското общество“ 
Хариет Мартино се спира на 
социалното неравенство 

при потисническото 
отношение към робите, жените 

и работническата класа.

Излиза първият том 
от задълбоченото 

изследване на 
капитализма от 

Карл Маркс, 
озаглавено 
„Капиталът“.

В книгата си „Общност и 
общество“ Фердинанд 

Тьонис посочва 
разликата между 
традиционната 

човешка общност и 
модерното общество.

В своето „Есе върху историята на 
гражданското общество“ Адам 

Фъргюсън обяснява значението на 
гражданския дух за предпазване 

от разрушителното влияние на 
капитализма върху обществото.

Анри дьо Сен-Симон 
въвежда в своето 

„Есе върху науката за 
човека“ термина 

наука за 
обществото.

В своя „Курс по позитивна 
философия“ Огюст Конт се 

спира подробно на 
развитието на 

социологията като 
наука.

В труда си „Мукадима“ 
Ибн Халдун говори за 

асабия – арабската 
концепция за 

солидарност, или за 
социална кохезия.

В своя многотомен труд „Система 
на синтетическата философия“ 

Хърбърт Спенсър твърди, че 
обществата еволюират подобно на 
животинските видове – оцеляват 

само най-силните.

В своя „Манифест на 
комунистическата партия“ Карл 

Маркс и Фридрих Енгелс 
прогнозират извършването на 

социални промени в резултат 
от революцията на 

пролетариата.
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традиционните и модерните общест- 
ва – концепция, която става обект на 
различни интерпретации от следва-
щите поколения социолози.

В края на ХІХ век, до голяма степен 
благодарение на Емил Дюркем, социо-
логията доказва, че има отделен обект 
на изследване, различен от този на 
историята, философията, политиката и 
икономиката. Изхождайки от идеята на 
Конт за прилагане на научни методи 
при изследване на обществото, той 
избира за свой модел биологичната 
наука. Като Хърбърт Спенсър преди 
него, Дюркем също гледа на обще-
ството като на „организъм“, притежа-
ващ различни „органи“, всеки от които 
изпълнява определени функции.

Интерпретативният подход
Макар стремежът на Дюркем към обек-
тивност да му носи признание в акаде-
мичните среди, не всички социолози са 
съгласни, че е възможно обществото да 
бъде изследвано с научни методи и че 
въобще съществуват „закони“, по които 

обществото се развива. Макс Вебер 
настоява за по-субективен – „интер-
претативен“ – подход. И докато внима-
нието на Маркс е насочено към капита-
лизма като главна движеща сила на 
модерността, Вебер се фокусира върху 
последствията от секуларизацията и 
рационалността на модерното обще-
ство за отделния човек.

Така стриктно научната линия при 
социологическите изследвания посте-
пенно отстъпва място на изучаване на 
квалитативните идеи – на такива без-
брежни реалности като културата, 
идентичността и властта. До средата 
на ХХ век социолозите вече са изоста-
вили изследването на обществото на 
макроравнище и се съсредоточават 
върху индивидуалните преживявания 
и опит. Чарлс Райт Милс настоява 
социолозите да правят връзка между 
социалните институции (и по-специ-
ално това, което той нарича „властващ 
елит“) и тяхното влияние върху живота 
на отделния индивид, на обикновения 
човек. След ІІ световна война и други 

учени възприемат подобна позиция: 
Харолд Гарфинкъл се обявява за 
тотална промяна на социологическите 
методи на работа – за изследване на 
обществения порядък чрез всекиднев-
ните действия на обикновените хора. 
Мишел Фуко пък се посвещава на 
изучаване на механизма, по който 
властовите отношения принуждават 
индивидите да се съобразяват със 
социалните норми, особено с нормите 
на поведение на половете – идея, 
която по-късно е доразвита в изслед-
ванията на Джудит Бътлър за половете 
и сексуалността.

В края на века между обективното 
изследване на обществото като цяло и 
интерпретативния метод за вникване 
в състоянието на отделния индивид е 
постигнат относителен баланс. Днев- 
ният ред на социологията е пренапи-
сан от група ярки изследователи и тех- 
ните разнообразни методи на работа 
днес се прилагат при изследване на 
обществото във все по-глобализира-
щия се наш постмодерен свят.

ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЯТА

1895

1893

1946

1904–1905 1959 1975

1967 1990

Чарлс Райт Милс и Ханс 
Хайнрих Герт запознават 

англоговорещата 
публика с идеите на 

Вебер, като публикуват 
книгата „От Макс Вебер: 

есета по социология“.

В книгата си „Протестантската 
етика и духът на капитализма“ 

Макс Вебер предлага ново 
обяснение за появата на 
модерното общество.

В книгата си „Социологиче-
ското въображение Чарлс 

Райт Милс настоява 
социолозите да предлагат 

средства за усъвър-
шенстване на човешкото 

общество.

Мишел Фуко започва своите 
изследвания върху 

природата на властта в 
обществото с книгата 
„Надзор и наказание“.

В книгата си „Изследвания по 
етнометодология“ Харолд 

Гарфинкъл представя нова 
методология на социологията, 

основаваща се на неговите 
наблюдения върху всекидневните 

дейности, осигуряващи 
обществения ред.

Джудит Бътлър поставя под 
съмнение традиционните 

идеи за пол и сексуалност в 
книгата си „Безпокойства 

около родовия пол. 
Феминизмът и подриването 

на идентичността“.

В книгата си „Разделение на 
труда в обществото“ Емил 

Дюркем обосновава 
органичната 

солидарност на 
взаимнозависимите 

индивиди в обществото.

Емил Дюркем създава в 
Университета на Бордо 

първия в Европа факултет 
по социология и публикува 
„Правилата на социологиче-

ския метод“.
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НАУКАТА МОЖЕ  
ДА ПОСЛУЖИ ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА 
ЕДИН ПО-ДОБЪР 
СВЯТ
ОГЮСТ КОНТ (1798–1857)

В края на ХVІІІ век ускорената 
индустриализация води до ради-
кални промени в традиционните 

общества на Западна Европа. По 
същото време Франция се бори да 
установи нов обществен ред след 
бурните събития на Френската револю-
ция. Някои мислители като Адам Смит 
се опитват да обяснят променящия се 
облик на обществото с икономически 
причини. Други като Жан-Жак Русо 
решават същата задача от гледна точка 
на политическата философия. Адам 
Фъргюсън посочва последствията за 
обществото от модернизацията, но и 
той не предлага обяснение на социал-
ния прогрес в унисон както с полити-
ческите, така и с икономическите тео-
рии от онова време. Философът 
социалист Анри дьо Сен-Симон се 

В КОНТЕКСТ

ИНТЕРЕСИ
Позитивизъм и изследване на 
обществото

ВАЖНИ ДАТИ
1813 г. Френският теоретик Анри 
дьо Сен-Симон предлага идеята за 
наука, която изследва обществото.

40-те год. на ХІХ век Карл Маркс 
твърди, че икономическите причи-
ни са в основата на историческите 
промени.

1853 г. „Позитивната философия 
на Огюст Конт“, предадена накрат-
ко от Хариет Мартино, запознава 
англоговорещата публика с идеи-
те на френския мислител.

1865 г. Британският философ Джон 
Стюарт Мил определя ранните со-
циологически и по-късните поли-
тически схващания на Конт като 
„добрия Конт“ и „лошия Конт“.

1895 г. В книгата си „Правилата на 
социологическия метод“ Емил 
Дюркем се опитва да представи 
социологията като систематична 
наука.
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Огюст Конт

Роден е в Монпелие, Франция. Ро-
дителите му са католици и монар-
хисти, но младият Огюст отхвърля 
религията и става републиканец. 
През 1817 г. работи като помощник 
на Анри дьо Сен-Симон, който го 
заразява със своите идеи за научно 
изследване на обществото. След 
възникване на някои несъгласия, 
през 1824 г. Конт се разделя със 
Сен-Симон и започва да пише своя 
„Курс по позитивна философия“, 
подкрепен от мнозина, сред които 
и Джон Стюарт Мил.

По това време Конт страда от 
психично разстройство и бракът 
му с Каролин Месан завършва с 
развод. По-късно се влюбва лудо в 
разведената Клотилд дьо Во, но 
връзката им не се реализира пора-
ди преждевременната смърт на 
Клотилд през 1846 г. След това Конт 
се посвещава само на писането и 
разработва своята „Религия на чо-
вечеството“. Умира в Париж през 
1857 г.

Важни съчинения

1830–1842 г. Курс по позитивна фи-
лософия (6 тома)
1848 г. Основи на позитивизма
1851–1854 г. Система на позитивна-
та политика (4 тома)

опитва да анализира причините, 
довели до социални промени във 
вътрешно нестабилната Франция, както 
и да открие как може да бъде укрепен 
социалният ред. Той приема, че 
съществува определен модел на 
обществен напредък и че обществото 
преминава през различни етапи на 
развитие. Доразвиването на тази идея 
до задълбочен анализ и научен подход 
при изучаване на обществото е дело на 
неговия ученик Конт. Отначало той 
нарича тези свои научни занимания 
„социална физика“, а по-късно въвежда 
в употреба термина „социология“.

Опознай и промени
Конт е рожба на Просвещението и 
неговото рационално и обективно 
мислене е дълбоко повлияно от Века 
на разума. Появата на научния метод 
по време на Просвещението оказва 
влияние и на отношението му към 
философията. Конт прави подробен 
анализ на природните науки и тяхната 
методология, като стига до извода, че 
всички науки трябва да се развиват на 
научни принципи и да градят своите 

теории на базата на наблюденията. 
Основният аргумент на Контовата 
„позитивистична“ философия гласи, че 
истинско познание може да се извлече 
само с помощта на позитивно научно 
изследване. Той твърди това след като 
е станал свидетел на преобразяващата 
сила на науката, която чрез своите 
открития води до технологичен напре-
дък, превърнал се в Индустриална 
революция и създал модерния свят, в 
който Конт живее.

Според него е дошло време за 
развитие на наука за обществото, която 
няма само да дава обяснения за меха-
низмите на социалния ред и на общест-
вените промени, а ще предоставя и 
средства за трансформиране на обще-
ството по същия начин, по който физи-
ческата наука му помага да промени 
природната среда, в която живее. 
Според Конт изучаването на човешкото 
общество или науката социология е 
най-трудното и сложно научно занима-
ние, поради което социологията е 
„Кралица на науките“.

Твърдението на Конт, че научното 
изследване на обществото е кулмина-

ОСНОВИ НА СОЦИОЛОГИЯТА

Следователно 
науката може да 

послужи за създаване 
на един по-добър свят.

Научното познание за тези 
закони може да доведе до 

желаните промени.

Познаването на общество-
то може да се постигне само 

вследствие на научни изслед-
вания…

…и чрез наблюде-
ние на законите, които 
поддържат социалната 

стабилност или водят до 
промени в обществото.
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ция на стремежа на човечеството към 
знание, е повлияно от идеите на Анри 
дьо Сен-Симон и намира своето задъл-
бочено изложение в „закона за трите 
етапа“. Той гласи, че нашите познания 
за явленията преминават през три 
последователни етапа: богословски, 
при който едно или много божества се 
смятат за първопричина на нещата; 
метафизически – явленията се обясня-
ват като произтичащи от абстрактни 
същности; и позитивен – познанието се 
удостоверява с научни методи.

Общата теория на Конт за еволюци-
ята на човешкото общество предлага и 
анализ на социалния прогрес като 
алтернатива на чисто описателното 
представяне на различните етапи от 
развитието на човечеството – лов и 
събирачество, номадство, селско сто-
панство и индустрия плюс търговия. 
Според Конт френското общество до 
епохата на Просвещението се е нами-
рало в богословския етап, а социал-
ният ред се е основавал на изцяло 
религиозни правила. След революци-
ята от 1789 г. френското общество пре-
минало в метафизичния етап, когато 
редът се определял от светски прин-
ципи и идеали като правото на свобода 
и равенство. Според Конт социалните 
недъзи на следреволюционна Франция 
трябва да послужат като стимул за 
преминаване към позитивния етап на 
обществено развитие, когато социал-
ният ред ще бъде определен според 
законите на науката.

Наука за обществото
Конт предлага рамката, в която да се 
развива новата наука социология, като 
използва съществуващите правила в 
„точните“ науки. В създадената от него 
йерархия на научните дисциплини той 
ги подрежда така, че всяка от тях логи-
чески да допринася за развитието на 
следващата я в йерархията. Започвайки 
с математиката, схемата преминава 
през астрономията, физиката и хими-
ята, за да достигне биологичните науки. 
На върха на тази позитивистка йерар-
хия стои социологията. Ето защо спо-
ред учения, преди да се прилагат 
постиженията на другите науки при 
проучване на обществото, човек 
трябва добре да се е запознал с тях и 
техните методи на изследване.

Генерален принцип на това изслед-
ване е проверимостта на получените 
чрез наблюдение данни – теории, под-
крепени от факти. Конт обаче си дава 
сметка, че създаването на хипотези е 
необходимо условие за първоначално 
избиране на посоката на научното 
изследване, както и за определяне на 
неговите цели. Той разделил научното 
поле на социологията на две главни 
области: „социална статистика“ – силите, 
които държат обществото в порядък и 
запазват неговото единство; и „социална 
динамика“ – силите, които са отговорни 
за обществените промени. Познаването 
на тези сили със средствата на науката 
би позволило обществото да бъде изве-
дено във висшата си фаза на позитивно 
развитие.

ОГЮСТ КОНТ

Макар Конт да не е първият, който 
се опитва да анализира човешкото 
общество, той е пионер в твърдението, 
че то подлежи на научно изследване. 
Неговата позитивистична философия 
предлага както обяснение на светското 
индустриално общество, така и на 
средствата за постигане на социални 
реформи. Той смята, че както природ-
ните науки са решили реални про-
блеми от живота на хората, така и соци-
ологията – царицата на науките, 
обединяваща постиженията на целия 
научен спектър – може да приложи на 
практика своите постижения, за да 
направи общественото устройство 
по-справедливо.

От теория към практика
Конт формира идеите си по време на 
хаоса, настъпил след Френската рево-

Социологията не е помощна 
дисциплина на другите науки, а 
отделна и самостоятелна наука.

Емил Дюркем

Конт различава три етапа в развитието на човешкото познание за 
света. Богословският етап приключва с началото на Просвещението в 
края на ХVІІІ век. Тогава вниманието на хората се измества от божест-
вата към човека и настъпва метафизичният етап на рационално мисле-
не, от който произлиза последният етап на общественото развитие, в 
който обясненията са плод на научни изследвания.

От науката следват прогнози,  
от прогнозите – действия.

Огюст Конт

Богословски  
етап

Метафизичен 
етап

Научен  
етап

18201790 18301800 1810Ранно човешко 
общество Съвременност
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Революцията от 1830 г. във Франция 
съвпада по време с публикуването на Конто-
вата книга върху позитивизма и тласва стра-
ната по пътя на социалния прогрес, за който 
философът говори в своето съчинение.

люция, и ги излага в своето шесттомно 
съчинение „Курс по позитивна филосо-
фия“. Първият том е отпечатан в годи-
ната, когато във Франция избухва втора 
революция – тази от юли 1830 г.

След свалянето и последвалото 
възстановяване на монархията, 
общественото мнение в страната се 
разделя между привържениците на 
реда и онези, които са застанали зад 
прогреса. Според някои съвременници 
позитивистките идеи на Конт предлагат 
трети път на развитие – рационален, а 
не идеологически модел за действие, 
основаващ се на обективното изслед-
ване на човешкото общество.

Теориите на учения му спечелват 
много критици, както и голям брой 
привърженици, и то не само сред съна-
родниците французи. Някои от най-го-
рещите почитатели на Конт живеят в 
Англия и един от тях е либералният 
интелектуалец Джон Стюарт Мил, 
който организира успешна кампания за 
финансово подпомагане на Конт. Това 
позволява на философа да продължи 
работата си, а английският превод на 
основни части от съчиненията му, дело 
на Хариет Мартино, ги прави попу-
лярни сред англоговорещата публика.

За съжаление изградената от тео-
ретичните разработки на Конт репута-
ция е помрачена от по-късните му 
съчинения, в които той обяснява как 
позитивистките му схващания трябва 
да бъдат прилагани в политиката. 
Нещастният му личен живот (провален 
брак, депресия и нещастна любов) 
често се сочи като причина за тази 
неочаквана промяна в неговия начин 
на мислене: от обективен научен под-
ход при изследване на обществото към 
субективен и квазирелигиозно изложе-
ние на начина, по който това трябва да 
стане на практика.

Промяната, настъпила у Конт при 
преминаването от теория към практи-
чески съвети, кара мнозина негови 

почитатели да се разочароват. Мил и 
други британски мислители оценяват 
перспективата за практическо прило-
жение на позитивизма като почти дик-
таторска, а системата на управлението, 
предлагана от него – като огранича-
ваща свободата.

По онова време възниква алтерна-
тивен подход към научното изследване 
на обществото. Отново на фона на 
социален хаос (този път в Германия), 
Карл Маркс подлага на анализ социал-
ния прогрес, но от позициите на ико-
номическата наука. Неговият политиче-
ски модел се основава не на 
рационализма, а на политическото 
действие. Не е трудно да се обясни 
защо в раздираната от революции 
Европа позитивистката социология на 
Конт е принудена да отстъпи пред 
съперничещите идеи на социализма и 
капитализма. Въпреки това Конт и в 
по-малка степен неговият ментор Сен-
Симон са първите, които лансират 
идеята за социологията като дисци-
плина, основаваща се по-скоро на 
научните принципи, отколкото един-
ствено на теоретичните разсъждения. 
Всъщност Конт създава методологията 
за наблюдение и теоретизиране в 
областта на социалните науки, заимст-

вайки директно от физиката. Макар 
следващите поколения социолози (и 
по-специално Емил Дюркем) да не са 
съгласни с някои елементи на 
Контовия позитивизъм и особено с 
начините, по които той би трябвало да 
се прилага в практиката, Конт им дава 
здравите основи, върху които те градят 
новата социология. Представите на 
Огюст Конт за социологията като „кра-
лица на науките“ може да ни изглежда 
наивна, но обективността, която той 
налага като основен принцип в социо-
логическите изследвания, продължава 
да е водеща и днес.

Философите само по различен 
начин са описвали света… 

задачата е той да бъде изменен.
Карл Маркс

ОСНОВИ НА СОЦИОЛОГИЯТА
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ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА НЕЗАВИ- 
СИМОСТ НА ПРАКТИКА НЕ 
ЗАСЯГА ПОЛОВИНАТА ОТ  
 ЧОВЕЧЕСТВОТО
ХАРИЕТ МАРТИНО (1802–1876)

описва една съвсем различна картина 
на американското общество. Нейната 
главна характеристика е очевидното 
разминаване между идеалите за равен-
ство и демокрация и реалната действи-
телност.

Преди посещението си в САЩ 
Мартино вече си е спечелила име на 
известна журналистка, която се е спе-
циализирала в областта на политиката, 
икономиката и социалните въпроси. 

П риетата през 1776 г. от САЩ 
Декларация за независимост 
прокламира: „Според нас след-

ните истини се разбират от само себе 
си: че всички човеци са създадени 
равни и техният Създател ги е дарил с 
определени неотменими права, сред 
които са животът, свободата и стреме-
жът към щастие.“ Повече от 50 години 
след това събитие, между 1834 и 1836 г., 
Хариет Мартино обикаля страната и 

В КОНТЕКСТ

ИНТЕРЕСИ
Феминизъм и социални 
неправди

ВАЖНИ ДАТИ
1791 г. Френската писателка и 
политическа активистка Олим-
пия дьо Гуж публикува „Деклара-
ция за правата на жената и граж-
данката“ в отговор на „Декла- 
рацията за правата на човека и 
гражданина“ (1789).

1807–1834 г. Отмяна на робст- 
вото във Великобритания.

1869 г. Хариет Тейлър и Джон 
Стюарт Мил издават есето „Въз-
раженията на жените“.

1949 г. Книгата на Симон дьо 
Бовоар „Вторият пол“ дава тла-
сък на „втората вълна“ на феми-
нистка активност през 60–80-те 
години на ХХ век.

1981 г. Конвенцията на ООН за 
премахване на всички форми 
на дискриминация на жените 
(CEDAW) е ратифицирана от 188 
държави.

…но тези права са 
предоставени само на 

мъжете…

а жените са третирани 
като граждани втора 

категория.

САЩ се обединяват около 
принципа на равните 

права…

Следователно 
Декларацията за 
независимост на 

практика не засяга 
половината от чове-

чеството.
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Континенталният конгрес приема своя 
високо морален план за управлението на 
САЩ на 4 юли 1776 г. Мартино обаче се съм-
нява дали социалните добродетели са въз-
можни в едно общество, белязано от социал-
на несправедливост.

Вижте също: Джудит Бътлър 56–61 • Р. У. Конъл 88–89 • Силвия Уолби 96–99 • Тери 
Карауей 248–249 • Кристин Делфи 312–317 • Ан Оукли 318–319

ОСНОВИ НА СОЦИОЛОГИЯТА

Ето защо се заема да опише всичко, 
което вижда в САЩ, по интересува-
щите я проблеми. В публикуваната 
книга „Теория и практика на американ-
ското общество“ тя не се задоволява 
само с описание на фактите, а и анали-
зира формите на социална несправед-
ливост, които среща там.

За еманципация в обществото
Според Мартино степента на цивили-
зованост на едно общество зависи от 
условията, при които живеят неговите 
членове. Теоретичните идеали не са от 
значение, ако те на практика не се 
отнасят до всички хора и не ги облаго-
детелстват. Подобни идеали на амери-
канското общество, като високо цене-
ното право на лична свобода, са 
„станали за посмешище“ заради про-
дължаващата практика да се държат 
хора в робство, което за Мартино е 
ярък пример за господство на една 
част от обществото върху друга.

През целия си живот Мартино се 
бори за отмяна на робството в САЩ, но 
въз основа на формулираните от нея 
принципи за цивилизованост на обще-
ството открива и атакува и други форми 

на социално потисничество (например 
несправедливото отношение към 
работническата класа в индустриалните 
държави като Великобритания), както и 
неравноправното положение на жените 
в западния свят.

Мартино изобличава лицемерието 
на обществото, което се гордее със 
своята свобода, а в същото време 
потиска жените. Това отношение е 
особено обидно, като се има предвид, 
че жените са половината от човечест-
вото, посочва тя. „Няма по-сигурно 
доказателството за положението на 
тази втора половина от обществото, 
която се намира под властта на другата 
половина от него.“ За разлика от много 
свои съвременници, Мартино не 
просто се бори за правата на жените 
като правото на образование или изби-
рателно право, но и посочва в какво 
обществото ограничава правата на 
жените – както у дома, така и в публич-
ната сфера.

Хариет Мартино е много известна с 
обществената си активност още при-
живе, но нейните заслуги към социоло-
гията са оценени едва неотдавна. Днес 
тя се смята не само за първата жена, 
подложила обществото на социологи-
чески анализ, но и за първата, форму-
лирала феминистката перспектива в 
развитието на социологическата наука.

Хариет Мартино

Родена е в Норуич, Англия, в семей-
ство на прогресивни родители, кои-
то се погрижили тя да получи добро 
образование. Отрано проявява ин-
терес към политиката и икономика-
та и след смъртта на баща си през 
1825 г. започва да се издържа като 
журналистка. Успехите ù в писател-
ското поприще ù позволяват да се 
премести в Лондон, а през периода 
1834–1836 г. обикаля САЩ. След за-
връщането си в Англия Мартино 
публикува тритомно съчинение, 
подлагащо на социологическа кри-
тика живота в САЩ. Натрупаният 
опит на американска земя позволя-
ва на Мартино да се хвърли в борба-
та за отмяна на робството и за еман-
ципация на жените.

Макар и напълно глуха още от 
детските си години, тя продължава 
да работи и пропагандира своите 
цели чак до 60-те години на ХІХ век. 
По това време се премества да жи-
вее в Езерния район на Англия, къ-
дето няма възможност да напуска 
дома си заради здравословни про-
блеми, продължили до смъртта ù 
през 1876 г.

Важни съчинения

1832–1834 г. Примери от областта 
на политическата икономия
1837 г. Теория и практика на 
американското общество
1837–1838 г. Как да извършваме 
наблюдения върху морала и 
обноските
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РАЗГРОМЪТ НА 
БУРЖОАЗИЯТА И 
ПОБЕДАТА НА 
ПРОЛЕТАРИАТА СА 
ЕДНАКВО НЕИЗБЕЖНИ
КАРЛ МАРКС (1818–1883)

В средата на ХІХ век Европа е 
обхваната от политическа неста-
билност, започнала още от вре-

мето на Френската революция. 
Революционният дух залива конти-
нента и на много места се правят опити 
за събаряне на старите монархически 
режими и властта на аристокрацията, 
които да бъдат заменени от демокра-
тично републиканско управление. В 
същото време повечето европейски 
държави все още имат проблеми със 
социалните последствия от индустриа-
лизацията. Някои философи обясняват 
проблемите на модерния индустриа-
лен свят само от политическа гледна 
точка и предлагат политически реше-
ния. Други като Адам Смит разглеждат 
икономиката като причина за пробле-
мите и същевременно средство за 

В КОНТЕКСТ

ИНТЕРЕСИ
Класовата борба

ВАЖНИ ДАТИ
1755 г. Швейцарският философ 
Жан-Жан Русо определя частната 
собственост като източник на со-
циалното неравенство.

1807 г. Георг Хегел интерпретира 
историческото развитие в книгата 
си „Феноменология на духа“.

1819 г. Френският теоретик на об-
щественото развитие Анри дьо 
Сен-Симон започва да издава спи-
сание „Л’Организатьор“, в което из-
лага своите социалистически идеи.

1845 г. В своето съчинение „Поло-
жението на работническата класа в 
Англия през 1844 г.“ Фридрих Ен-
гелс описва разделението на капи-
талистическото общество на две 
социални класи.

1923 г. Във Франкфурт е създаден 
Институт за социални изследвания, 
който привлича много учени марк-
систи във Франкфуртския универ-
ситет.
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тяхното решаване. И в двата случая 
обаче теорията не е подкрепена от 
някакви изследвания върху социалната 
структура на обществото.

В периода между 1830 и 1842 г. 
френският философ Огюст Конт изказва 
предположението, че е възможно, а и 
наложително, човешкото общество да 
бъде изследвано с научни средства. 
Карл Маркс приема, че обективният 
методологичен подход към обществе-
ната сфера на изследване е дори закъс-
нял и става един от първите, които се 
захващат с подобни изследвания. Той 
обаче не прави чисто социологически 
по своя характер наблюдения, а вместо 
това обяснява състоянието на съвре-
менното общество с исторически и 
икономически средства. Чрез своите 
изследвания той търси причините за 
социалното неравенство. Докато Конт 
сочи, че науката ще даде решението на 
социалните проблеми, според Маркс 
това няма да стане без помощта на 
политическото действие.

Историческото развитие
По времето на Маркс конвенционал-
ното обяснение на общественото раз-
витие проследява еволюцията на 
човешкото общество от етапа на лова и 
събирачеството през номадството, 
селскостопанските общества, за да се 
стигне до съвременния търговско-про-
мишлен етап. Като философ Маркс е бил 
добре запознат с тези схващания за 
социалния прогрес, както и за икономи-
ческите основи на индустриалното 
общество, но решава да разработи своя 
собствена схема на този процес.

Той е бил повлиян в мисленето си 
преди всичко от Георг Хегел и неговата 
концепция за диалектиката на истори-
ята: че промените се раждат чрез син-
тез на противостоящи си сили, при 
което се разрешават противоречията 
между различните идеи. За Маркс 
обаче историята е развитие на матери-
ални условия, а не на идеи. Ето защо 
той заимства от Хегел диалектическия 
метод, изоставяйки голяма част от 

философския му пълнеж. Влияние в 
тази насока му оказват и френските 
социални мислители като Жан-Жак 
Русо, според когото неравенството в 
гражданското общество се дължи на 
появата на частната собственост.

Маркс предлага нов подход към 
изследването на историческото разви-
тие. Според него организацията на 
човешкото общество зависи от матери-
алните условия за живот на хората. 
Промяната на средствата за производ-
ство (сечива и машини, с които се съз-
дава материално богатство) води до 
съответните социално-икономически 
промени. Въз основа на това твърде-

ние „историческият материализъм“, 
както започва да се нарича Марксовият 
подход към изследването на обществе-
ното развитие, обяснява прехода от 
феодално към съвременно капиталис-
тическо общество, характеризиращо се 
с нови методи на икономическо произ-
водство. При феодализма знатните 
владеят средствата за селскостопанско 
производство, тъй като са собственици 
на земята, която крепостните селяни и 
слугите обработват. През индустриал-
ната епоха се формира новата буржо-
азна класа, която е собственик на 
машините, основните средства за про-
изводство на новото време.

ОСНОВИ НА СОЦИОЛОГИЯТА

В съвременното общество има две големи класи: буржоазията, 
която е собственик на индустриалните средства за производство, и 

пролетариатът (работниците).

Следователно разгромът на буржоазията и победата 
на пролетариата са еднакво неизбежни.

Собствеността върху 
средствата за производство 

обогатява буржоазията и ù помага 
да притежава доминиращ дял 

от частната собственост.

 
Повечето хора се 

числят към пролетариата, 
който е принуден да продава 
труда си на буржоазията, но 

остава беден заради експлоа-
тацията, на която е 

подложен.

Личният интерес пречи 
на буржоазията да бъде 

единна, а непрестанната 
конкуренция води до чести 

икономически кризи.

Това окаяно състояние на 
пролетариата води до отчуж-

дение и до възникване на колек-
тивно съзнание, което търси 
пътища за постигане на общо 

класово благо.
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С напредъка на технологиите бур-
жоазията се опълчва срещу аристокра-
цията и довежда до промяна в икономи-
ческата структура на обществото. В 
двете противостоящи класи на феода-
лизма се съдържа зародишът на капита-
листическото общество, което разру-
шава предходния строй. Маркс 

настоява, че както двамата с Енгелс са 
написали в „Манифест…“, „историята на 
всички досега съществували общества е 
история на класови борби“. Докато при 
феодализма обществото е било разде-
лено на класата на знатните (благород-
ниците) и тази на селяните и ратаите, в 
модерното индустриално общество се 
формира буржоазната класа на капита-
листите, които владеят средствата за 
производство и пролетарската класа на 
трудещите се, които работят във фабри-
ките на капиталистите.

Класовата борба
Според Маркс напреженията и конфли-
ктите между обществените класи са 
неизбежни. Следователно както феода-
лизмът е бил принуден да отстъпи място 
на капитализма, така и капитализмът и 
буржоазията ще трябва да отстъпят 
властта си. Маркс вярва, че един ден 
пролетариатът ще е доминиращата сила 
в обществото, след като унищожи систе-
мата, която го е създала като класа.

Според Маркс производството на 
материални блага предопределя соци-
алната структура на капиталистиче-
ското общество: класа на капитала и 
класа на труда. Капиталистите трупат 
богатство благодарение на добавената 

КАРЛ МАРКС

Прогнозата на Карл Маркс за избухване-
то на комунистическа революция става факт 
през 1917 г., но не в някоя от развитите индус-
триални държави, както смята той, а в царска 
Русия.

Маркс различава пет исторически епохи. Във всяка от тях положението на хората се определя 
от тяхното отношение към труда и неговите резултати. Според Маркс главна движеща сила на исто-
рията е доминиращата форма на производство, която е определяща и за основните класи в обще-
ството. Историческото развитие започва от най-древни времена, когато собствеността е била обща 
за всички хора, за да стигне до капиталистическата епоха от времето на Маркс, ко-
гато обществото е разделено на две основни класи. В бъдеще предстояло премина-
ване към безкласово общество, наречено комунизъм.

стойност на стоките, които се произ-
веждат в техните фабрики чрез труда 
на пролетариата. От своя страна, про-
летариатът, който не притежава почти 
никаква собственост, е принуден да 
продава труда си на буржоазията, за да 
се издържа.

Отношенията между двете основни 
класи са отношения на експлоатация 
на пролетариата от страна на буржоа-
зията, при което капиталистите се 
обогатяват, а работниците остават 
бедни. Освен всичко друго, неквалифи-
цираният труд във фабриките води до 
усещането за дехуманизация и отчуж-
дение на работниците от процеса на 
производство, които чувства се вгорча-
ват допълнително от постоянната 
заплаха за оставане без работа, ако 
количеството на произвежданите 
стоки надвиши търсенето им на пазара.

С течение на времето класовото 
потисничество води до възникване на 
класово съзнание у пролетариата – про-
зрение, че ако се обедини, работниче-
ската класа може да поведе движение за 
подобряване на нейното положение. 
Вродената чувствителност към личните 
интереси пречи на капиталистите при 
тях да се развие сходен процес на обе-
динение. Така буржоазията остава в 

НАЧАЛО НА ЧОВЕШКАТА 
ИСТОРИЯ

РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ 
(ДРЕВНА ИСТОРИЯ)

ФЕОДАЛИЗЪМ 
(СРЕДНОВЕКОВИЕ)

КАПИТАЛИЗЪМ  
(НОВО ВРЕМЕ)

КОМУНИЗЪМ  
(КРАЙ НА ИСТОРИЯТА)

БЕЗКЛАСОВО 
ОБЩЕСТВО

(Примитивен комунизъм)

СОЦИАЛЕН ЕЛИТ

РОБИ

СЕЛЯНИ
(Селяни и ратаи с 

ограничени права)

ПРОЛЕТАРИАТ
(Работници, които не 

притежават средства за 
производство)

АРИСТОКРАТИЧЕН 
ЕЛИТ

БУРЖОАЗИЯ
(Господстваща класа в 
капиталистическото 

общество)
Контрол върху средствата за производство

Мнозинство от населението

Колективна собственост и контрол

БЕЗКЛАСОВО 
ОБЩЕСТВО

(Комунизъм – диктатура 
на пролетариата; 

класовата борба е 
завършила и средствата 

за производство са 
станали обща 
собственост)
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състояние на непрекъсната вътрешна 
конкуренция, което пък води до все 
по-чести икономически кризи. Нараст- 
ващата солидарност на работническата 
класа и постоянното отслабване на 
буржоазното единство след време щяло 
да позволи на пролетариата да вземе в 
свои ръце контрола върху средствата за 
производство и да разчисти пътя на 
безкласовото общество.

Безспорен принос за 
социологията
Марксовият анализ на обстоятелствата, 
при които капитализмът създава 
обществено-икономическите класи в 
индустриалната епоха се основава не 
само на теоретизирането и в това отно-
шение представлява едно от първите 
„научни“ изследвания в полето на соци-
ологията, предлагащо задълбочено 
обяснение на модерното общество от 
икономическа, политическа и социална 
гледна точка. В хода на това изследване 
Маркс лансира няколко концепции, 
които след това стават водещи за соци-
ологическата мисъл, особено в облас-
тта на проблема за обществените 
класи: класова борба, класово съзна-
ние, класова експлоатация и отчужда-
ване на работника от трудовия процес.

Марксовите идеи вдъхновяват без-
брой революционно настроени хора и 
в един период от ХХ век около една 
трета от човечеството живее в страни, 
чиито правителства споделят идеите на 
марксизма. Не всички обаче са съгласни 
с постулатите за делението на обще-
ството на класи, обединяващи хора със 
сходен икономически статут, или че 
класовата борба неизбежно ще доведе 
до социални промени. Представители 
на поколението мислители след Маркс, 
като Емил Дюркем и Макс Вебер, които 
често са наричани заедно с него „бащи 
на модерната социология“, предлагат 
алтернативи на Марксовия поглед към 
развитието на обществото.

Дюркем се съгласява, че индустри-
ята е формирала структурата на модер-
ното общество, но възразява, че не 
капитализмът, а самата индустриализа-
ция е в основата на последвалите 
социални проблеми.

Вебер приема аргументите на 
Маркс, че класовата борба се предо-
пределя от икономически причини, но 
посочва, че разделянето на обще-
ството на буржоазия и пролетариат 
само въз основа на икономическите 
показатели е опростенчество. Според 
Вебер за тази диференциация спо-
собстват както икономически, така и 
културни, религиозни фактори, които 
съдействат за престижа и влиянието на 
съответната класа не по-малко от ней-
ния икономически статут.

Макар влиянието на Маркс върху 
западната социология да намалява 
през първата половина на ХХ век, чле-
новете на т.нар. Франкфуртска социо-
логическа и философска школа (вклю-
чително Юрген Хабермас, Ерих Фром и 
Херберт Маркузе) си остават видимо 
верни на неговите принципи. След ІІ 
световна война и с началото на 
Студената война мненията за и против 
Маркс се поляризират допълнително. В 
САЩ например марксистката теория е 
дискредитирана във всички нейни 
проявления, докато в Европа (и по-спе-
циално във Франция) някои социолози 
и философи продължават да развиват 
Марксовите социални идеи.

Днес, когато новите технологии 
отново преобразяват нашия свят, а 
хората стават все по-чувствителни към 
растящото икономическо неравенство, 
основните идеи на Карл Маркс пак 
стават актуални за социалните, полити-
ческите и икономическите мислители.

ОСНОВИ НА СОЦИОЛОГИЯТА

Карл Маркс

Смятаният за един от бащите на мо-
дерната социология Карл Маркс е 
също така влиятелен политически 
философ, способен икономист и ис-
торик. Той е роден в Трир, Германия, 
и по настояване на баща си, който е 
юрист, се записва за студент по пра-
во, а не по философия или литерату-
ра, към които има интерес. Първо 
учи в Бон, а после в Берлин, където 
става привърженик на Хегел. Защита-
ва докторска дисертация по филосо-
фия в Университета на Йена (1841).

След като започва журналисти-
ческа кариера в Кьолн, Маркс зами-
нава за Париж, където създава ос-
новните си икономически, социални 
и политически теории в сътрудни-
чество с Фридрих Енгелс. През 1848 г. 
двамата написват „Манифест на ко-
мунистическата партия“. След неус-
пеха на революциите от 1848 г. Маркс 
заминава за Лондон. След смъртта на 
съпругата му Жени фон Вестфален 
(1881) здравето му се влошава и той 
умира две години по-късно на 64-го-
дишна възраст.

Важни съчинения

1848 г. Манифест на комунистиче-
ската партия
1859 г. Към критиката на политиче-
ската икономия
1867 г. Капиталът (том І)

[Маркс е] истинският баща на 
модерната социология, ако 

въобще някой може да 
претендира за това звание.

Исайя Берлин
(1909–1997),  

философ от руско-британски произход


