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A 
Автобиография 

... аз-наративът се формира 
социално, в процеса на социалния 
обмен на символи и значения, които 
характеризират определени събития 
и отношения. ... автобиографичният 
разказ е неотделим от осмислянето 
на символните значения на 
сосбтвения живот от гл.т. на по-
широките социо-културни 
отношения в сферата на 
публичното1. 

Асистиране 
Важен аспект на подкрепената 
заетост е силният акцент върху 
практическото обучение на 
работното място и върху 
изпълнението на работниците. 
Необходимите съвети и подкрепа се 
предоставят както на работодателя, 
така и на служителя с увреждания. 
Хората с увреждания са добре 
подготвени, за да изпълняват 
работата, за която са наети2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Робертс, Б. (2004) Конструирование 
индивидуалных мифов. В: Интер, № 3-4, с. 
9. 
2 Хаку, Р, Е. Готие (ред.) (2010) Европейски 
практики за социално включване на хората 
с увреждания. Сборник. НАСО, ЕАДУХУ, 
АСР-Вижън, София, с. 8. 

Б 
 

Бедност 
Има важни основания бедността да 
се разглежда по-скоро като 
отсъствие на базови възможности, 
отколкото като наличие на нисък 
доход. Отсъствието на елементарни 
възможности води до ранна 
смъртност, сериозно недохранване 
(особено това е вярно по отношение 
на децата), постоянни болести, 
масова неграмотност и други беди3. 

*** 
Поне две зони на мрак изпъкват в 
знанието ни за бедността... това е 
въпросът за причините на бедността, 
за които ние знаем твърде малко... 
причините, ... не са само структурни 
и персонални. Изпъква една друга 
група причини, които 53% от 
разпитаните европейци определят 
като политически. Тоест политиките 
изпъкват като причина, като 
генератор за бедност и неравенство4. 

Бедност и инвалидност 
Смята се, че приблизително 7-10% от 
хората по света имат някакъв тип 
увреждане, пораждащо 
икономически, образователни и/или 
социални последици... И бедността, и 
инвалидността засягат 
възможностите на човека..., като 

                                                 
3 Сен, А. (2004) Развитие как свобода. 
Новое издательство. Библиотека фонда 
„Либеральная миссия”, Москва, с. 37 
4 Минев, Д. (2010а) Изказване на 
международна конференция „Борбата с 
бедността и социалното изключване – 
обществен консенсус за нова ефективна 
политика”. Стенограма. Икономически и 
социален съвет на РБ, София, с. 76. 
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влияят върху неговото участие в 
живота на обществото5. 

*** 
... тежестта и продължителността на 
всеки път (от инвалидност до 
бедност и от бедност до 
инвалидност) си остават неизвестни 
и необосновани. Бедността и 
инвалидността се затвърждават една 
друга, като съдействат за 
увеличаване на изключването и 
уязвимостта... могат да се установят 
паралели между неравенството 
изпитвано от инвалидите и това, с 
което се сблъскват жените по цял 
свят6.  

*** 
Бедните, инвалидите и жените често 
се разглеждат като зависими групи в 
обществото. Индивидуално и заедно 
на тях са им отказали права и са били 
дискриминирани, изключени и 
изолирани. Всичките три групи са 
били лишени от пълно участие в 
живота на обществото, а и днес 
продължават да бъдат 
маргинализирани социално, 
икономически и политически в 
общностите в цял свят7. 

*** 
„... неравните социални и 
политически условия предоставят на 
жените неравни човешки 
възможности” (М. Nussbaum). 

                                                 
5 Welch, P. (2002) Applying the Capabilities 
Approach in Examining Disability, Poverty, 
and Gender. Paper prepared for the 
conference, "Promoting Women's Capabilities: 
Examining Nussbaum's Capabilities 
Approach" Von Hugel Institute, St. Edmund's 
College University of Cambridge 9-10 
September 2002. 
6 Пак там. 
7 Пак там. 

Същата перспектива е валидна и за 
бедните и инвалидите8. 

*** 
Когато бедността е комбинирана с 
неравенство, независимо дали е 
основано на пол, инвалидност или 
социално-икономически статус, 
резултатът е сериозно намаляване на 
възможостите. Интересно е, че 
бедните и инвалидите, както и 
жените и момичетата, традиционно 
изпитват недосиг на възможности, 
ресурси и подкрепа, за да развиват и 
представят способностите си9.  

*** 
Развитието включва разширяване на 
свободите на хората и премахване на 
източниците на несвободата, като 
бедността и лошите икономически 
възможности. По същия начин, 
увреждането може да се разглежда 
като източник на несвобода поради 
ограничителната същност на 
индивидуалното функциониране. 
Ако е така, то развитието в този 
контекст включва намаляване или 
премахване на инвалидността като 
същевременно се насърчават 
възможностите10.  

*** 
Подобно на бедността, считана за 
лишаване от възможности, 
инвалидността също може да се 
разглежда по този начин. 
Изграждането на възможности 
                                                 
8 Welch, P. (2002) Applying the Capabilities 
Approach in Examining Disability, Poverty, 
and Gender. Paper prepared for the 
conference, "Promoting Women's Capabilities: 
Examining Nussbaum's Capabilities 
Approach" Von Hugel Institute, St. Edmund's 
College University of Cambridge 9-10 
September 2002. 
9 Пак там. 
10 Пак там. 
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означава или да се увеличат 
положителните елементи 
(функционалности и възможности) 
и/или да се отстранят негативните 
аспекти (бедност, увреждания)11.  

Безумие 
... тези, които се подлагат на 
изключване в една или друга област, 
се оказват различни хора, но се 
случва и така, че във всички области 
се изключва едно лице и това е 
безумецът. Във всички общества, 
или почти във всички общества, 
безумецът се изключва отвсякъде и в 
зависимост от обстоятелствата му 
приписват ту религиозен, ту 
магически, ту игрови, та дори и 
патологичен статус12.  

*** 
... дори в наши дни първият довод в 
полза на това че един или друг 
индивид е безумен, се свързва с 
неговата неспособност да се труди... 
в средновековна Европа 
съществуването на безумците се 
считало за приемливо... Но, 
започвайки например от XVII век, 
когато започнало да се формира 
индустриалното общество, 
съществуването на подобни лица 
престанало да бъде търпимо. И в 
отговор на подобни изисквания на 
индустриалното общество, почти 
                                                 

                                                
11 Welch, P. (2002) Applying the Capabilities 
Approach in Examining Disability, Poverty, 
and Gender. Paper prepared for the 
conference, "Promoting Women's Capabilities: 
Examining Nussbaum's Capabilities 
Approach" Von Hugel Institute, St. Edmund's 
College University of Cambridge 9-10 
September 2002. 
12 Фуко, М. (2002) Интеллектуалы и 
власть: Избранные политические статьи, 
выступления и интервью. Пер. с франц. С. 
Ч. Офертаса под общей ред. В. П. Визгина и 
Б. М. Скуратова. Праксис, Москва, с. 9. 

едновременно във Франция и Англия 
били създадени големи заведения, за 
да ги настаняват в тях. При което 
въдворили там не само лудите, но и 
безработните, осакатените, старците, 
т.е. всички тези, които не били 
способни да работят13.  

Биография 
Да се живее в общество означава да 
се преживява някаква биография14. 

Богатство 
[Животът] на ламтящия за имане 
като че ли е робски и богатството, 
разбира се, не е търсено благо, 
защото е полезно, т.е. то съществува 
заради нещо друго15.  

Болка 
Болката със сигурност е резултат от 
биохимичен процес. Но нервните 
пътища и телесните рефлекси не 
разказват цялата история. Болката е 
също така субективен опит, може би 
архетип на субективност, чувствана 
само в самотата на нашите 
индивидуални умове. Като 
допълнение това винаги е наситено с 
видим или невидим отпечатък на 
конкретни култури. Ние се учим как 
да усещаме болката и се учим какво 
означава това ... Какво е значението, 
което се придава на болката – най-
малко извън лабораторията – това 
може да са лични и социални 
значения, с които ние и 

 
13 Фуко, М. (2002) Интеллектуалы и 
власть: Избранные политические статьи, 
выступления и интервью. Пер. с франц. С. 
Ч. Офертаса под общей ред. В. П. Визгина и 
Б. М. Скуратова. Праксис, Москва, с. 10. 
14 Mills, Ch. (1959) The Sociological 
Imagination. Oxford University Press, New 
York, Grove. 
15 Аристотель. (1984) Никомаховая этика. 
Философское наследие, Сочинения, том 4. 
Мысль, Москва, с. 59. 
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заобикалящата ни култура й 
приписваме16. 

*** 
Хроничната болка е „скрита 
епидемия” в нашия живот, която 
остава в сянка17. 
Изпитвайки остра болка, която е по-
малко загадъчна за нас, ние не потъваме 
в мрачни мисли. Знаем, какво ни очаква 
и когато болката постепенно отслабва, 
ние в действителност се убеждаваме, че 
нашите очаквания са се оправдали. 
Хроничната болка разрушава всички 
наши изградени представи за света. Тя 
буквално с мъртва хватка се впива в нас 
и постоянно не оправдава всичките ни 
надежди за постепенно подобрение. В 
крайна сметка попадаме в свят пълен с 
тревоги, където, както отбелязала Емили 
Дикенсън, времето като че ли е спряло. 
(Вече трудно си представяме времето 
преди съществуването на болката, или 
то се изтрива, като сън, от памятта ни). 
И постепенно, практически 
незабележимо, се оказваме сами срещу 
своята болка. При това хроничната 
болка прониква в нас толкова дълбоко, 
че не оставя никаква надежда за 
спасение18. 

*** 
… най-интензивното от познатите ни 
чувства, способно да заглуши всички 
други преживявания – имено 
усещането на силна физическа болка, 
е едновременно най-личното и най-
трудното за споделяне. То вероятно 
не е единственото преживяване, 
което не успяваме да формираме 
така, че да може да се появи в 

                                                 

                                                

16 Morris, D. (1991) The Culture of Pain. 
University of California Press, Berkeley, с. 14-
15. 
17 Пак там, с. 57. 
18 Пак там, с. 71 

публичната сфера, но фактически ни 
отнема чувствителността към 
действителността до такава степен, 
че можем да забравим за нея по-
бързо и по-лесно, отколкото за 
каквото и да било друго19. 

*** 
Макар много малко хора да умират 
от болка, много хора умират с болки, 
а най-много живеят с болка20.  

*** 
Съществуват няколко велики и 
неизменни критерии, които показват 
значението на човека. Към тях 
принадлежи болката; тя е най-
суровото изпитание в тази поредица 
от изпитания, която обикновено се 
нарича живот. […] Болката е един от 
тези ключове, които не само са 
подходящи за най-съкровенните 
ключалки, но и откриват достъпа до 
самия свят. Приближавайки се до 
тези точки, където човек се оказва 
способен да се справи с болката или 
да я превъзмогне, може да се плучи 
достъп до източниците на неговата 
власт и до тази тайна, която се крие 
зад неговото господство. Кажи ми, 
как се отнасяш към болката и аз ще 
ти кажа кой си!21 

Болест 
...заболяването и особено на 
хроничното заболяване, е точно този 
вид преживяване, което разрушва 
структурите на ежедневието и 
формите на знание, на които се 

 
19 Arendt, H. (2000) Kondycja ludzka. 
Wydawnictwo „Aletheia”, Warszawa, с. 57. 
20 Hilgier, M. (2002) Ból przewlekły – problem 
medyczny i społeczny. W: Przewodnik 
Lekarza, Vol. 5 (№ 1-2), с. 10 
21 Юнгер, Э. (2000) О боли. В: Рабочий. 
Господство и гештальт. „Наука”, СПб, с. 
473-474. 
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основават. Хроничните заболявания 
включват признаване на света на 
болката и страданието, може би дори 
на смъртта, което обикновено се 
вижда само като далечна възможност 
или като свързаното тежко 
положение на другите. В 
допълнение, то носи на хората, 
техните семейства и по-широките им 
социални мрежи изправяне лице в 
лице с характера на техните 
взаимоотношения в скована форма, 
разрушавайки нормалните правила 
на реципрочност и взаимна 
подкрепа. Нарастващата зависимост 
на хронично болните, е основен 
проблем тук. Освен това, 
очакванията и плановете на 
индивидите, свързани с бъдещето, 
трябва да бъдат преразгледани. Така 
аз поддържам тезата, че развитието 
на хронични заболявания като 
ревматоиден артрит, е най-полезно 
да се разглежда като „критична 
ситуация”, форма на биографично 
разрушаване, а не само като начин да 
се опише, какво ще се случи, но 
също така и да осигури по-ясен 
аналитичен фокус22. 

*** 
... голяма част от тези, които преди са 
били обречени на смърт, днес се 
причисляват към „оживелите” с цената 
на своето превръщане в хронично 
болни, т.е. в хора, които са принудени 
да изживеят остатъка от своя живот със 
заболяване, от което е невъзможно да се 
избавят с терапевтични методи.23 

 

                                                 
                                                

22 Bury, М. (1982) Chronic illness as 
biographical disruption. In: Sociology of 
Health and Ilness, Vol. 4 (No. 2, July), с. 169 
23 Дёрнер, К. 2006 Хороший врач. Учебник 
основной позиции врача. Москва: Изд-во 
„Алетея”, с. 156 

Борба 
Не е достатъчно да се знае срещу 
какво се бори човек. Важно е да се 
знае за какво се бори24.  

Бъдеще 
(...) ние се стремим към едно бъдеще, 
което можем само да се надяваме да 
бъде съвършенно25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 193. 
25 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на Исус. 
Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 162. 
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В 
 

Видове капитал 
... тези, които разполагат с културния 
капитал, разполагат едновременно и 
с възможността да покажат своята 
легитимност, легитимността на 
своето социално положение и най-
вече легитимността на символното 
си господство и авторитет с редица 
средства, с които собствениците на 
„само” човешки капитал просто не 
разполагат (Петрусек)26. 

*** 
... източникът на културния капитал 
е определено умение (способност, 
сила, мощ) да се борави с 
информация и по-специално с тази, 
която се съдържа в символите... 
такава сръчност може да се натрупва 
и съхранява за по-нататъшна 
употреба, т.е. да се превръща в 
капитал, върху който текат лихви, 
без той да намалява. 
Социалният капитал на свой ред 
произхожда от умението да създаваш 
сложните нишки на социалните 
мрежи; да разбираш как те са 
възникнали и да използваш тези 
познания за собствения си 
просперитет, главно като наместваш 
в тях себе си и своите близки в най-
изгодни стратегически позиции... 
Всеки от нас притежава определен 
културен и социален капитал, както 
и всеки от нас има някакви пари, 
притежава определена мъдрост и 
безспорно някаква сила. Без 

                                                 

                                                

26 Можни, И. (2003) Защо така лесно… 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 60. 

изключения малките се боят от 
големите, но пък най-големите се 
страхуват най-много от най-
малките...27  

Власт 
Властта… се ражда от насилие… 
властта на насилието символизира 
господството на парите28. 

*** 
... силата, богатството и знанието си 
остават нейните основни лостове. Те 
образуват триадата на властта... В 
своя най-неприкрит вид властта 
използва насилието, богатството и 
знанието (в най-широк смисъл), за да 
накара хората да действат по 
определен начин29.  

*** 
Сянката на насилието, или силата, 
запечатана в закона, стои зад всяко 
действие на правителството, и, в 
крайна сметка, всяко правителство се 
основава на армията и полицията, за 
да придаде сила на своята воля. Тази 
вездесъща и необходима заплаха на 
официалното насилие в обществото 
помога да се поддържа системата в 
работно състояние, обезпечавайки 
редовите договори в областта на 
бизнеса с прилагането на сила или 
заплаха от прилагането й, 
снижавайки равнището на 
престъпността, създавайки 
механизъм за мирно решаване на 
разногласията. Парадоксално, но 
тази завуалирана заплаха от насилие 

 
27 Можни, И. (2003) Защо така лесно… 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 66-67. 
28 Тоффлер, Э. (2003) Метаморфозы 
власти. Издательство „ACT”, Москва, с. 33. 
29 Пак там с. 35-36. 
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дава възможност ежедневния живот 
да бъде ненасилствен30. 

*** 
… истинската същност на 
собствеността... конвертируемостта 
на капитала на властта, 
икономическата собственост и 
символното господство, постигана 
посредством пълното присвояване на 
общественото семантично 
пространство и широката 
ритуализация на обществения 
живот31. 

*** 
Социалният капитал в сравнение с 
икономическия има основния 
недостатък, че е свързан 
контекстуално, докато на парите 
най-хубавото е това, че са 
контекстуално изцяло неутрални. 
Мръсните познанства не можеш да 
вложиш в нито една банка и след 
това да ги използваш в друг 
контекст, мръсните пари обаче 
можеш32.  

Власт, пари 
Вземани са много човешки решения, 
основани на много човешки 
приоритети — най-вече свързани с 
контрола и властта33. 

*** 

                                                 

                                                
30 Тоффлер, Э. (2003) Метаморфозы 
власти. Издательство „ACT”, Москва, с. 36-
37. 
31 Можни, И. (2003) Защо така лесно… 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 92. 
32 Пак там, с. 118. 
33 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на Исус. 
Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 86. 

Властта предпочита измамата пред 
истината34. 

*** 
Както енергията, така и властта се 
проявява в много форми – богатство, 
оръжие, граждански авторитет, 
влияние или възглед. Нито една от 
тези форми не може да се счита за 
подчинена на другите и не 
съществува такава форма на власт, 
на която всички останали биха били 
само производни... Източник на 
богатството може да бъде военната 
мощ, както и силата да овладееш 
възгледите на другите, а двете 
обратното, могат да бъдат източник 
на богатство. (Б. Ръсел)35  

*** 
… властта не е давана, нито 
обменяна, а е упражнявана, и 
съществува единствено като 
действие36. 

*** 
Съществуват алтернативни 
разбирания за такива ключови 
понятия на обществените науки като 
властта и идентичността. В редица 
незападни дискурси могат да се 
открият понятия и логики, които 
разглеждат властта като нереална и 
преходна и които смятат, че 
легитимността трябва да произтича 

 
34 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на Исус. 
Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 237 
35 Можни, И. (2003) Защо така лесно… 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 65. 
36 Фуко, М. (2003) Трябва да защитаваме 
обществото. ИК „Лик”, София, с. 31. 
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не от формалната процедура, а от 
дълбоката същина37.  

*** 
Несъмнено някои неща са 
универсално истинни. Проблемът се 
състои в това, че тези, които държат 
властта, притежават естествената 
тенденция да разглеждат наличната 
ситуация като универсално присъща, 
доколкото тя ги облагодетелства. В 
този смисъл дефининцията на 
универсалната истина се променя 
заедно с промените в 
разпределението на властта38.  

Власт и знание 
... властта и знанието се предполагат 
непосредтсвено едно друго; ... няма 
отношения на власт без създаване на 
корелативно поле на знание, нито 
знание, което да не предполага и 
същевременно да не създава 
отношения на власт39. 

*** 
Властта е социален ресурс за 
развитие, който се е появил през по-
късен перод, когато населението 
нараства и размерът на групите – 
също. По-големият и растящ размер 
на групите е факторът, който 
вероятно най-много е допринесъл за 
възникването и утвърждаването на 
властта като развитиен ресурс, 
поради породената от големия им 
размер потребност от допълнителен 
                                                 

групи .  

ции уж пол
знания

 о ръ

а и с властта, основана на 

т д

 

 н а

                                                

37 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 72. 
38 Пак там, с. 73. 
39 Фуко, М. (1998) Надзор и наказание. 
Раждането на затвора. УИ „Св. Климент 
Охридски”, София, с. 32. 

механизъм за координация и 
принуда за спазване на ценностно-
нормативния комплекс (да се 
поддържа голямата група в 
състояние на първична група). През 
същия период, изследователите 
забелязват нещо, което на фона на 
предходния анализ и в частност – 
връзката между валст и война, 
наистина изглежда забележително – 
а именно рязко увеличаване на 
воюването между човешките 

40

*** 
В много други сфери знанието също 
се изплъзва от контрола на тесния 
кръг специалисти. Вътре в огромните 
корпора  сл ителите учават 
достъп до , някога 
монополизирани т ководната 
администрация. И доколкото 
знанието се преразпределя, също се 
извършв
него41.  
Знанията сами по себе си, 
следователно, се оказват не само 
източник на най-висококачествената 
власт, но и най-важния компонент на 
силата и бога ството. С други уми, 
знанието е престанало да бъде 
приложение към властта на парите и 
властта на силата, знанието се е 
превърнало в тяхна същност. То, по 
същество, е техният краен усилвател. 
Това е ключ за разбирането на 
бъдещите метаморфози а властт  и 
това обяснява защо битката за 

 
40 Минев, Д. (2010) Социология и социална 
динамика. Зони на неизследване и незнание 
в социологията: причини за възникването 
им, дименсии, механизми за поддържането 
им и последствия за социалната динамика. 
ИС при БАН, София. (под печат), с. 205. 
41 Тоффлер, Э. (2003) Метаморфозы 
власти. Издательство „ACT”, Москва, с. 29. 
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контрола над знанията и средствата 
за комуникация се разгаря в целия 
свят42.  

*
-демократичния 

източник на влас

о а
 д

к

върждаване на 
нов ви

 с всичко, само 
е ни питайте как45.  

 

                                                

** 
Знанието е най

т43. 
*** 

... днес комуникационните умения 
оформят н ва властваща клас , която 
използва своите умения, за а 
овладее информационния взрив и 
съответните еле тронни връзки в 
модерния свят, които днес са в 
основата на неговото физическо и 
социално възпроизводство, и че тази 
нова класа използва необикновените 
си способности за ут

д господство44. 
Възможности на човека 

Ако сега някой ни попита доколко е 
вярно съждението на Достоевски, 
което просто определя човека като 
същество, способно да свикне с 
всичко, бихме отговорили: „Да, 
човек може да свикне
н
 
 
 
 
 

 
42 Тоффлер, Э. (2003) Метаморфозы 
власти. Издательство „ACT”, Москва, с. 40. 
43 Пак там, с. 42. 
44 Можни, И. (2003) Защо така лесно... 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателство „Изток-Запад”, 
София, с. 58. 
45 Франкъл, В. Е. (1994) Смисълът в 
живота. Фондация „Отворено общество”, 
София, с. 28. 

Г 
 

Глобализация, криза 
Доктрината, известна като 
„вашингтонски консенсус” се 
превърна в своего рода апостолско 
вероизповедание, в „глобален 
месианизъм”. Тя беше израз на 
разбирането, че пазарите са 
продуктивни, че държавите не са 
нужни, че бедните и богатите нямат 
противоречиви интереси, и че 
въобще всичко ще се оправи по най-
добрия начин, само ако се остави на 
мира. Тя поддържаше, че 
приватизацията, премахването на 
регулацията и отворените 
капиталови пазари благопроятстват 
икономическото развитие, че 
правителствата трябва да регулират 
бюджетите и да се борят с 
инфлацията и да не правят нищо 
повече, извън това. Всичко това 
обаче е фалшиво... Натискът на 
съперничеството, липсата на 
контрол, приватизацията и 
отворените капиталови пазари 
наистина подрониха икономическите 
перспективи на много милиони най-
бедни хора в света46  

*** 
Терминът глобализация се отнася до 
множество връзки и зависимости 
между държавите и обществата, 
създаващи съвременната система на 
света. Той описва процесът, в който 
събитията, решенията и действията в 
една част на света имат сериозни 
последици за орделните хора и цели 
общества в отдалечени части на 
земята. Глобализацията се 
                                                 
46 Galbraith, J. K. (1999) Kryzys globalizacji. 
In: Dissent, Summer, Vol. 46 (3), с. 13. 
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характеризира от две измерения: 
обхват (или разпространение) и 
интензивност (или задълбочаване). 
От една страна този термин описва 
множество процеси, които обхващат 
по-голямата част от земното кълбо 
или които протичат в целия свят. От 
друга страна имплицира 
интензификацията на равнището на 
взаимното влияние, свързване и 
взаимна зависимост между 
държавите и обществата, 
изграждащи световното общество. 
Без да е абстрактна концепция, 
глобализацията изразява една от най-
познатите черти на съвременното 
съществуване. Глобализацията не 
означава, че светът става по-
обединен политически, 
икономически взаимозависим и 
културно еднороден. Глобализацията 
е много неравна в своето 
разпространение и много различна в 
своите последици47  

*** 
Трябва да се подчертае, че 
глобализацията не е само обективна 
промяна на нашия свят, но и 
своеобразна идеология, зад която се 
крие визията за свят без граници, 
залезът на националните държави, а 
на тяхно място създаването на 
„специфични компании”, 
контролирани от космополитичната 
олигархия48.  

*** 

                                                 
                                                

47 McGrew, A. G., P. Lewis, et al. (1992) 
Globalization and the Nation-states. Polity 
Press, Cambridge, с. 22. 
48 Maciaszek, Z. (2008) Globalizacja – ostatnia 
utopia? W: Zarządzania Zmianami”, № 4 (16); 
№ 6 (18). 

Утопията глобализация е 
унификация, антиутопията е 
възхвала на разнородността49.  

*** 
Главната идеология на 
глобализацията е свободнопазарния 
капитализъм в своята неолиберална, 
американска версия – колкото по-
голям е делът на пазарните сили, 
отварянето към свободаната 
търговия и конкуренция, толкова по-
добра и успешна е икономиката. 
Глобализацията означава 
разширяване на неолибералния 
капитализъм практически във всяка 
държава по света. Идеолозите на 
глобализацията, обаче, премълчават 
дискретно при този подход фактът, 
че главният бенефициент на този 
процес са международните 
корпорации, на свой ред по-
успешната икономика не винаги 
върви ръка за ръка с развитието на 
обществото и с нарастването на 
неговото благосъстояние50. 

Грешка 
Скалата на грешката е 
всепроникваща, видима оценка за 
достоверността на нашето 
познание51. 

Група 
Групите на ловците събирачи са 
били малки. Състояли са се от около 
двадесет до петдесет мъже и са 
действали на базата на относително 
равенство между възрастните 
членове, без нарочно избрани водачи 

 
49 Maciaszek, Z. (2008) Globalizacja – ostatnia 
utopia? W: Zarządzania Zmianami”, № 4 (16); 
№ 6 (18). 
50 Пак там. 
51 Сейгън, К. (2009) Свят, населен с демони. 
Науката като свещ в мрака. Издателство 
„Бард”, София, с. 47. 
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и без никаква йерархия. Когато е 
било необходимо вземането на 
колективни решения – което въобще 
не се е случвало толкова често – то 
обикновено е ставало чрез дискусии 
и консенсус. И ако на някого това 
решение не му е допадало, той е бил 
свободен да напусне и да се 
присъедини към друга група... 
Мъжете са имали политическо 
предимство при вземането на 
решения, защото степента на кръвно 
родство между тях е била по-голяма 
(обикновено жените са се 
премествали в друга племенна група 
чрез брак)52. 

*** 
Да предположим, че има примерно, 
един милион потенциални 
бенефициенти на дадено колективно 
благо… един среден индивид от пет-
членна група ще получи една пета от 
общата изгода, която е създадена 
чрез действие в интерес на цялата 
група. Но член на една група, имаща 
един милион потенциални 
бенефициенти, ще получи само една 
милионна част от изгодата, която е 
създадена чрез неговият личен 
принос за създаването на едно 
колективно благо. Лице в група от 
един милион индивиди е в позиция, 
която е сходна с тази на престъпник 
в многобройно общество. В една 
голяма група типичният индивид 
получава микроскопична част от 
изгодата, която възниква от 
действие, което индивидът 
                                                 

                                                

52 Дайър, Г. (2004) Войната. Изд. 
„Кръгозор”, София, с. 81. Цитат по: Минев, 
Д. (2010) Социология и социална динамика. 
Зони на неизследване и незнание в 
социологията: причини за възникването им, 
дименсии, механизми за поддържането им 
и последствия за социалната динамика. 
София. (под печат) 

предприема в полза на цялата група. 
Тази микроскопична част не 
мотивира индивидите в голямата 
група да действат доброволно по 
начин, адекватен на общия интерес 
на групата53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 Olson, M. (2000) Power and Prosperity. 
Outgrowing Communist and Capitalist 
Dictatorships. Basic Books, New York, с. 77. 
Цитат по: Минев, Д. (2010) Социология и 
социална динамика. Зони на неизследване и 
незнание в социологията: причини за 
възникването им, дименсии, механизми за 
поддържането им и последствия за 
социалната динамика. София. (под печат) 
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Д 
 

Демокрация 
... нетърпеливостта при постигането 
на доброто доста често претендира, 
че е добродетел. Това е грешка и в 
тази грешка на обществено ниво е 
скрит опасен капан. Макар и да 
трябва да функционират добре, 
непременно се случва така, че 
понякога демократичните 
институции функционират лошо. Те 
не се основават на съгласието: те са 
инструменти за изравняване на 
несъгласията и различията; те 
представляват преходно, постоянно 
подновяващо се равновесие между 
конфликтните интереси. Това ги 
прави динамични, но и ги кара да 
напредват по метода на опитите и 
грепките. Демокрацията не може да 
бъде по-добра от своите граждани – 
тя си прилича с тях по това, че 
трудно се учи иначе, освен от 
собствените си грешки. Ако 
започнем да схващаме 
съществуването на грешки като 
основен недостатък, при следващата 
си крачка можем да се огледаме за 
нещо по-добро от демокрацията, 
вместо да се стараем да поправим 
нейните грешки. Следващата крачка 
към култивиране на отвращение към 
грешките на демокрацията е вече 
началото на оценяване на 
предимствата на диктатурата54.  

*** 
Истинската демокрация 
задължително е несъвършенна. Това, 

                                                 
                                                

54 Можни, И. (2003) Защо така лесно... 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 21. 

безусловно, е елементарно 
наблюдение, но – също така 
безусловно – то е съществено за 
разбирането на демокрацията, а това 
разбиране пък е много важно за 
самата демокрация. Ако искаме 
безпогрешна демокрация, ще бъдем 
разочаровани. Ако искаме 
демокрацията за една нощ да ни 
донесе просперитет и ред, ще 
загубим илюзиите си. Демокрацията 
губи цялата си жизненост там, 
където сред гражданите преобладава 
чувството на разочарование и загуба 
на илюзиите. Ако вместо това 
помним, че демокрацията е свързана 
преди всичко със свободата, ще сме в 
състояние да оценим размера й 
въпреки нейното несъвършенство. 
Демокрацията носи свобода, а тя ни 
носи много други неща, но не всичко 
и не изведнъж. 
Съвършенството е опасна идея. Това 
е идея, че съществува цел, към която 
се стреми или би трябвало да се 
стреми историята; това е 
авторитарна идея, чужда на духа на 
демокрацията (Стейн Ринген)55. 

Доверие 
... докато ... нивото на доверието 
радикално не се повиши, няма да 
построим нито капитализъм, нито 
гражданско общество. ...доверието е 
ключът към прогреса, измерван с 
качеството на живота56.  

Доверие и власт 
Между доверие и власт има 
определени и неизменни 
взаимоотношения (...) нещото, 

 
55 Можни, И. (2003) Защо така лесно... 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 21-22. 
56 Пак там, с. 10. 
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тръгнало като доверие в момента, в 
който излиза от дарителя, се 
превръща във власт в ръцете на 
получателя. Ако някой „облича в 
доверие” някого, то той му връчва 
властта над самия себе си57.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 197. 

Е 
 

Език 
Чрез влиянието на съвременни 
философи като Лудвиг Витгенщайн, 
станало очевидно, че социалната 
действителност е създадена с 
помоща на езика58. 

Език и култура 
Езикът отразява социалните 
ценности на времето59. 

Език и смисъл 
Понякога в думите се влага значение, 
което зависи от контекста, културата 
и историята, които от своя страна 
също подлежат на промяна. Нашите 
американски колеги не разбират 
израза „за миг” така, както ние го 
разбираме... 
Трябва задължително да обясняваме 
думите. Мислим си, че знаем какво 
означава тази или онази дума, но 
предположенията могат да се окажат 
твърде опасно нещо. Това е валидно 
най-вече в случаите, когато се 
опитваме да наложим наше 
съвременно тълкуване върху дума, 
която е имала малко по-различно или 
пък коренно различно значение в 
миналото. Още по-опасна става 
ситуацията, ако настояваме, че един 
човек отпреди две хиляди години е 
имал предвид същото, което ние 
изпитваме в момента, особено пък в 

                                                 
58 Hyden, L.-Ch. (2008) Narratives in Illness: 
A Methodological Note. In: Qualiitative 
Sociology Review, Vol. IV, Issue 3, December, 
рр.49-58, с. 50. 
59 D’Ottavi, M., C. E. Spearin (2006) Values. 
In: Gary L. Albrecht (gen. ed.) Encyclopedia of 
disability, Vol IV. SAGE Publications, Inc, pp. 
1595-99, с. 1596. 
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такава спорна и абстрактна сфера 
като религиозните вярвания60.  

*** 
Езикът е продукт на разума и на 
рационалността (...)61  

Екология 
... първият закон на екологичните 
рискове гласи: замърсяването на 
природната среда върви след 
бедността62.  

Емоции 
Ние „хващаме” силните емоции така, 
както хващаме хрема, а същото важи 
и за емоционалния еквивалент на 
грипа. 
Всеки наш контакт крие 
емоционален подтекст. Наред с 
всичко друго, ние можем да 
накараме другия да се почувства по-
добре, даже много по-добре – но и 
доста по-зле... 
В тези светкавични трансакции се 
състои и емоционалната икономика. 
Тя обхваща всички „приходи” и 
„разходи”, които всекидневно 
реализираме в своето общуване с 
другите... 
Всеки от нас се включва в тази 
„интерперсонална икономика”, 
когато някое социално 
взаимодействие води до трансфер на 
емоции (което е и нормалното 
положение)63. 

Естествен подбор 
                                                 

                                                

60 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 42. 
61 Пак там, с. 205. 
62 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 13. 
63 Голман, Д. (2010) Новата социална 
интелигентност. ИК „Изток-Запад”, 
София, с. 24. 

Живеещите в племе, включващо 
много членове, изпълнени в най–
голяма степен с дух на патриотизъм, 
подчинение, храброст и съчувствие, 
винаги готови да си помагат един на 
друг, както и да се жертват за 
общото благо, ще печелят победи 
над множеството други племена, и 
това ще бъде естествен подбор64.  

*** 
Естественият отбор е необходимо, но 
не достатъчно условие за 
еволюцията. Някои видове са се 
появили едва напоследък, други са се 
запазили в течение на стотици 
милиони години. Подобно на 
естествения отбор както наличието 
на вероятности, така и нарушенията 
на времевата симетрия се явяват 
необходими условия за 
еволюцията65.  

*** 
В действителност естественият отбор 
е процес на извличане на полезна 
информация от околната среда и 
закодирането й в гените. Ето защо в 
определен смисъл може да се 
погледне на човешкия геном като на 
натрупано научаване, продължило 
четири милиарда години66. 
 
 

 
64 Дарвин, Ч. (1947) Произходът на човека и 
половият отбор. Нариздат, София, с. 139. 
65 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 79. 
66 Ридли, М. (2002) Геномът. 
Автобиография на един биологичен вид в 23 
глави. Издателсвто „Сиела”, с. 266. 
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Ж 
 

Живот 
Всяко нещо, което може да използва 
външни ресурси, за да прави свои 
копия, е живо...67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Ридли, М. (2002) Геномът. 
Автобиография на един биологичен вид в 23 
глави. Издателсвто „Сиела”, с. 24. 

З 
 

Загадки 
Ние знаем все още твърде малко за 
историята на нашата планета и 
живота на нея... на Земята е 
съществувало много от това, за което 
разказват митовете, легендите и 
приказките. Великани, циклопи, 
гномове, дракони (оцелели 
динозаври) – всички те някога са 
живели на нашата планета, но са 
били изтребени от човека. Може би 
след десет хиляди години 
намереният от наши потомци череп 
на крава също ще им се стори търде 
странен...68 

Заетост на хора с увреждания 
Дори в страните с недостиг на 
работна ръка нивото на заетост на 
хората с увреждания е много ниско. 
За съжаление причините за това са 
дискриминация, липса на 
възможности, стереотипи и 
негативни нагласи. Привържениците 
на подкрепената заетост признават, 
че решението на проблемите 
свързани с безработицата и 
непълната заетост на хората с 
увреждания трябва да бъде 
многостранно, като в същото време 
трябва да бъде ориентирано към 
нуждите на работодателите69.  
Здравеопазване, здраве и болест, 

социални условия 

                                                 
68 Непомняшчи, Н. Н. (2009) 100 велики 
тайни на древния свят. ИК „Компас”, 
Варна, с. 18. 
69 Хаку, Р, Е. Готие (ред.) (2010) Европейски 
практики за социално включване на хората 
с увреждания. Сборник. НАСО, ЕАДУХУ, 
АСР-Вижън, София, с. 8. 
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Изучаването на еволюцията на 
заболяванията без съмнение 
подтвърждава, че в течение на 
последното столетие лекарите са 
повлияли върху развитието на 
епидемическия процес не по-силно, 
отколкото свещенниците преди тях. 
Епидемиите идвали и си отивали, 
проклинани от едните и другите, но 
абсолютно независимо от тях. 
Епидемиите откликват на ритуалите, 
изпълнявани в медицинските 
клиники не повече, отколкото на 
тези, извършвани в светилищата. 
Обсъждането на здравоопазването и 
неговото бъдеще трябва да започне с 
признаването на този факт70. 

*** 
Внушаващата благоговеен ужас 
медицинска технология в съчетание 
с егалитаристската риторика 
създават впечатление, че 
съвременната медицина е 
изключително ефективна. Без 
съмнения през последните 
десетилетия се появиха известен 
брой специфични и доста ефективни 
процедури. Но тези от тях, които не 
са монополизирани от 
професионалистите като 
инструменти на комерсиaлизацията и 
са приложими за лечение на широк 
кръг заболявания, обикновено са 
евтини и изискват минимални 
навици за правилно използване. 
Същевременно лавинообразно 
нарастват медицинските разходи за 
диагностични и лечебни процедури, 

                                                 

                                                

70 Illich, I. (1976) Limits to medicine. Medical 
Nemesis: The Expropriation of Health. 
Penguin Books, London. 

ефективността на които в най-добрия 
случай е съмнителна71.  

*** 
За съжаление, безполезното, но 
иначе безопасно медицинско 
обслужване, е най-незначителното от 
вредите, които разрастващата се 
медицинска индустрия причинява на 
съвременното общество. Болката, 
дисфункцията, уврежданията и 
страданието, резултат от 
техническото медицинско 
вмешателство днес се конкурира със 
заболеваемостта, причинена от 
пътно-транспортните произшествия 
и производствените инциденти и 
дори с тази, свързана с военни 
действия, което прави медицинското 
влияние една от най-бързо 
разпространяващите се епидемии на 
нашето време72. 

*** 
Изводите от едно продължително и 
обстойно изследване на 17 000 
британски държавни служители са 
почти невероятни. От положението, 
което човек заема в йерархията, 
може по-точно да се предскаже 
вероятността той да получи инфаркт, 
отколкото ако се има предвид това, 
че е затлъстял, пуши или е с високо 
кръвно налягане... Същият резултат 
беше получен и при изследване, 
включващо един милион служители 
на телефонната компания Бел през 
60-те години на ХХ век73. 

*** 

 
71 Illich, I. (1976) Limits to medicine. Medical 
Nemesis: The Expropriation of Health. 
Penguin Books, London. 
72 Пак там, с. 25. 
73 Ридли, М. (2002) Геномът. 
Автобиография на един биологичен вид в 23 
глави. Издателсвто „Сиела”, с. 189-190. 
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... съвременната наука... предпочита 
ново, нефизиологично обяснение, 
което е тясно свързано с външния 
свят – статуса, който заемате на 
работното си място. Състоянието на 
сърцето ви зависи от вашата 
заплата... при държавните служители 
нивото на кортизола зависи не от 
количеството работа, която те 
вършат, а от това до каква степен 
други хора ги командват74.  

*** 
Фактът, че сърдечните болести са 
симптоми на липсата на възможност 
за контрол... обяснява и защо 
безработицата и зависимостта от 
социалните помощи толкова често са 
причина за заболявания. Нито една 
маймуна, колкото и високо в 
йерархията да стои, не е толкова 
безкомпромисна и неумолима при 
контролиране на живота на 
подчинените си, колкото са 
чиновниците от социалните 
служби...75  

*** 
Любопитен е фактът, че почти 
всички изследвания на ефектите на 
такива лекарства и диети показват 
увеличаване на случаите на смърт от 
насилие. Намаляването на 
смъртността от сърдечни болести и 
увеличаването на случаите на смърт 
от насилие обикновено са числено 
равни. Всички изследвания взети 
заедно показват, че лечението на 
холестерола намалява инфарктите с 
14%, но увеличава случаите на смърт 
от насилие с още по-значимите 78%. 
Тези случаи са по-редки от 

                                                 

                                                

74 Ридли, М. (2002) Геномът. 
Автобиография на един биологичен вид в 23 
глави. Издателсвто „Сиела”, с. 190. 
75 Пак там, с. 191-192. 

инфарктите, но от насилие и 
злополуки може да пострадат и 
невинни хора. Ето как лечението на 
високите нива на холестерол носи 
своите опасности. От двадесет 
години е известно, че импулсивните 
и депресирани хора, в т.ч. 
затворниците, извършителите на 
насилие и неуспелите самоубийци, 
имат по-нисък холестерол от 
средното76.  

Знание 
Колкото повече знание натрупваме, 
толкова повече разбираме, че сме 
мистерия за самите себе си77.  

*** 
Аристотел (...) твърди, че всичко, 
което можем да научим, можем да 
установим единствено със средствата 
на разума и че истината може да се 
открие чрез обсъждане и логически 
аргументи (...) да знаеш е винаги 
нещо повече от това да вярваш78.  

*** 
Знанията се натрупват постепенно. 
Откритията се правят 
своевременно... Съкровищата на 
културата – знаците на писмеността, 
манускриптите и свитъците, 
каменните скрижали със закони, 
тайните на занаятите, натрупани от 
някои културни народи – се 
раздробяват сред съседите, усвояват 
се от прости номади или нахлули 
завоеватели, изчезват без следа, но се 

 
76 Ридли, М. (2002) Геномът. 
Автобиография на един биологичен вид в 23 
глави. Издателсвто „Сиела”, с. 205-206. 
77 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 170. 
78 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на Исус. 
Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 201. 
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предават: от гърци – на римляни, от 
римляни – на варвари (германци на 
север и араби на юг), от първия Рим 
– на втория... И само египтяните – 
като фокусници, готови да извадят от 
шапката зайчето – извличат от 
парченце нилска земя всички тайни 
на науката, културата и държавното 
строителство!79 

Знание, незнание, риск и 
неопределеност 

Всички човешки действия се 
определят от нашето ограничено и 
несигурно знание – за събитията, 
минали, настоящи и бъдещи; за 
нашите производителни и обменни 
шансове; за това какво поведение 
другите хора и дори ние самите ще 
възприемем80. 

*** 
Знанието е социално разпределено и 
механизмът за това разпределение 
може да бъде аргумент за една 
социологическа дисциплина. Вярно 
е, че съществува тъй наречената 
социология на знанието, но с някои 
редки изключения така 
несполучливо наречената 
дисциплина се е спряла на проблема 
за социалното разпределение на 
знанието само от гледна точка на 
идеологическите основи на истината 
в нейната зависимост от социалните 
и преди всичко икономически 
                                                 

                                                

79 Непомняшчи, Н. Н. (2009) 100 велики 
тайни на древния свят. ИК „Компас”, 
Варна, с. 42. 
80 Hirshleifer, J., J. Riley (1992) The Analytics 
of Uncertainty and Information. Cambridge 
Univ. Press. Цитат по: Минев, Д. (2010) 
Социология и социална динамика. Зони на 
неизследване и незнание в социологията: 
причини за възникването им, дименсии, 
механизми за поддържането им и 
последствия за социалната динамика. 
София. (под печат) 

условия... Не социолозите, а 
икономистите и философите са 
изследвали някои от многобройните 
теоретични аспекти на проблема81.  

*** 
Разграничавайки заедно с Уилям 
Джеймс два типа знание – „знание за 
запознанство” (knowledge of 
acquaintance) и „знание за” 
(knowledge about), можем да кажем, 
че... има центрове на експлицитно 
знание на онова, към което се 
стремим; тези центрове са 
обкръжени от ореолно знание за 
онова, което изглежда, че е 
достатъчно; следва зоната, където не 
е нужно нищо повече освен просто 
„да се довериш”; граничещите с нея 
предпланини са убежище на 
негарантирани надежди и 
допускания; между тези територии 
обаче лежат зоните на пълно 
невежество82.  

*** 
... знанието на човека, който действа 
и мисли в света на своя всекидневен 
живот, не е хомогенно; то е (1) 
некохерентно, (2) само отчасти ясно 
и (3) съвсем несвободно от 
противоречия83.  

*** 

 
81 Schutz, A. (1962) Collected Papers, Den 
Haag, Nijhoff, vol. I, p. 149. Цит. по: P.L. 
Berger, T. Luckmann, La realta come 
costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969, 
p. 149. Цитат по: Минев, Д. (2010) 
Социология и социална динамика. Зони на 
неизследване и незнание в социологията: 
причини за възникването им, дименсии, 
механизми за поддържането им и 
последствия за социалната динамика. 
София. (под печат) 
82 Шютц, А. (1999) Чужденецът. 
Издателство „Лик”, София, с. 9. 
83 Пак там, с. 9. 
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… подчертаните институционални 
разделения между типовете знание в 
обществените науки съдържат 
значителен елемент на 
изкуственост84.  

*** 
Понятието за „световно рисково 
общество” обаче насочва вниманието 
върху ограничената 
контролируемост на опасностите, 
които сме породили за самите себе 
си. Главният въпрос е как да се 
вземат решения в ситуацията на 
серийно произведена несигурност, 
където не само че познавателната 
база е непълна, но заедно с това 
повече и по-добро знание често пъти 
означава повече несигурност85.  

*** 
... активното желание да не се знае не 
прекратява смъртта на горите или на 
животинските видове, то ги 
ускорява...86. 

Знание и социален контрол 
Дисциплините представляват 
система за контрол върху 
производството на дискурса, система 
която определя неговите граници, 
като установява съответните 
самоличности с помощта на 

                                                 
                                                84 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 

Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 52. 
85 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 15. 
86 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 191. 

непрекъснатото реактивиране на 
правилата87.  

*** 
... ние не вярваме, че съществуват 
монополи върху мъдростта, нито пък 
области на знанието, които са 
запазени за хора с точно определени 
университетски степени88.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87 Foucault, M. 91972) The Archaeology of 
Knowledge and the Discource on Language. 
Pantheon, new York, с. 224. 
88 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 117. 
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И 
 

Идеализъм, идеалист 
Идеалистът според 
неинтелектуалния разум е именно 
това – зле информиран човек. Би 
могло само да се добави, че това 
същевременно е човек, комуто е 
скъпа неговата неинформираност89. 

Идентичност 
Колкото до идентичността, според 
махаяно-будистката традиция тя 
няма абсолютен характер и трябва 
винаги да бъде съпровождана от 
едно приемане на другостта, на 
другите общности...  
... Ако обществените науки 
представляват търсене на 
универсалното знание, то в такъв 
случай „другият” не би могъл да 
съществува логически, защото той е 
част от „ние”-то – от „ние”-то, което 
е подложено на изследване от „ние”-
то, което извършва изследването. 
Накартко казано универсализмът и 
партикуларизмът не са непременно 
противоположни90.  

Икономика 
Поглед в по-близък план към 
американската икономика обаче, би 
предположил, че имаме някои по-
дълбоки проблеми: общество, където 

                                                 

                                                

89 Можни, И. (2003) Защо така лесно... 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 52. 
90 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 72-73. 

доходите дори на средната класа 
бяха в застой в продължение на 
десетилетие; общество, белязано от 
нарастващо неравенство, страна, 
където, макар и да има драматични 
изключения, статистическите 
шансове на бедния американец да 
стигне до върха са по-ниски от тези 
на неговия събрат в „Старата 
Европа” и където средният успех на 
стандартизираните образователни 
тестове в най-добрия случай е в 
златната среда. По думите на всички, 
редица ключови сектори на 
икономиката в САЩ освен 
финансовия, изпитват затруднения, в 
т.ч. здравеопазването, енергетиката и 
производството91.  

*** 
Всяска успешна икономика и всяко 
успешно общество включва и 
правителството, и пазарите92.  

*** 
От икономическа гледна точка няма 
особено голям смисъл да се наемат 
нови работници да строят мостове, а 
в същото време учители и 
медицински сестри да се пускат 
принудително в отпуск93.  

*** 
Както твърди Джон Грей (бивш 
съветник на М. Тачър-б.м.-Б.И.), 
общество, в което свободния пазар 
доминира над всички други 
институции, не е в състояние да 
задоволи човешките потребности от 
принадлежност и членство или 
безопасност и постоянство, които в 

 
91 Стиглиц, Д. (2010) Свободно падане. 
Америка, свободните пазари, кризата и 
виновните за нея. ИК „ИнфоДАР”, София, 
с. 23. 
92 Пак там, с. 53. 
93 Пак там, с. 116. 
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миналото са били задоволявани от 
социалните институции, отделени от 
пазара. Хегемонията на свободния 
пазар оставя тези човешки 
потребности незадовлени94.  

*** 
За първи път от 1917 г. насам, 
живеем в свят, в който правото на 
частна собственост и свободният 
пазар се разглеждат като 
фундаментални принципи, а не като 
средства, които трябва да се 
прилагат, макар и с неохота; живеем 
в свят, в който неприятните аспекти 
на пазарната система – 
неравенството, безработицата, 
несправедливостта – се приемат като 
прост житейски факт95.  

*** 
... по време на икономически спад, 
особено когато е сериозен, 
предлагането силно доминира над 
търсенето. Има работна ръка, но 
няма работа, има чудесно 
оборудвани фабрики, но няма 
поръчки, има отворени магазини, но 
няма клиенти.96  
Инвалидност, инвалид, увреждане 
Увреждане: „ограничение на 
функциите на индивида, в следствие 
на физическо, умствено или 
сензорно увреждане”. 

                                                 

                                                

94 Maciaszek, Z. (2008) Globalizacja – ostatnia 
utopia? W: Zarządzania Zmianami”, № 4 (16); 
№ 6 (18). 
95 Кругман, П. (2009) Завръщането на 
икономиката на депресията и кризата от 
2008 г. Издателсвто „Изток-Запад”, София, 
с. 18. 
96 Кругман, П. (2009) Завръщането на 
икономиката на депресията и кризата от 
2008 г. Издателсвто „Изток-Запад”, София, 
с. 19. 

Инвалидност: „загуба или 
ограничение на възможностите да се 
взема участие в нормалния живот на 
обществото на същото или друго 
равнище поради наличието на 
социални и физически бариери”97. 

*** 
Хората са инвалиди и поради 
социалните бариери, и поради 
техните тела98. 

*** 
Инвалидността е форма на социално 
потисничество, включващо социално 
наложените ограничения в дейността 
на хората с увреждания и социално 
породеното подриване на тяхното 
психо-емоционално благосъстояние. 
99  

*** 
Аз съм Джон! Аз съм човек, не 
инвалидна количка. Трябва да имате 
работа с мен, защото аз мисля за себе 
си100. 

*** 
(...) увреждане, като болка или 
хронично заболяване може да 
намали активността на инвалидите 
така, че ограниченията във външния 
свят да загубят своето значение (...) 
за много инвалиди личната борба с 

 
97 UPIAS (1976) Fundamental Principles of 
Disability Union of the Physically Impaired 
Against Segregation, London 
98 Shakespeare, Т., Watson, Н. (2002) The 
social model of disability: an outdated 
ideology? In: Research in Social Science and 
Disability. Volume 2, pp. 9-28. JAI Press, с. 
18. 
99 Thomas, C. (1999) Female forms: 
experiencing and understanding disability 
(Buckingham, Open University Press), с. 60. 
100 Hockenberry, J. (1995). Moving violations: 
War zones, wheelchairs, and declarations of 
independence. New York: Hyperion, с. 95. 
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уврежданията ще остане, дори когато 
инвалидизиращите бариери повече 
няма да съществуват101.  

*** 
„... екологичният подход към човека 
разбира представата за бариерите 
като нещо, което включва 
функционалното ограничение на 
човека, както и неговата 
обкръжаваща среда води до друго 
разбиране. Социалната 
недостатъчност не е собственост, 
характеристика на човека, основана 
върху личния му опит, а е нещо, 
което се развива между човека и 
окбръжаващата среда. (...) 
Неспособността да се ходи, говори, 
вижда и т.н. (функционални 
ограничения) ясно е разграничена в 
екологичния подход към човека от 
неспособността да се ходи на 
училище, да се работи и въобще да 
се участва в живота на общността. 
Функционалното ограничение се 
превръща в бариера, когато 
обкръжаващата среда пречи на 
действието и участието. (...) 
Значенията на функционалните 
ограничения се променят според 
социално-икономическите 
обстоятелства във всяко общество и 
условията, които то създава за своите 
граждани. В екологичния подход към 
човека, социалната недостатъчност е 
проблем, който существува по 
отношение на обществото и във 
всяко общество, затова съществува 

                                                 

                                                

101 Crow, L. (1996) Including all our Lives; 
Renewing the Social Model of Disability. In: 
Morris, J. ed. Encounters with Strangers: 
Feminism and Disability. Women’s Press, 
London с. 9, 209. 

възможността да се намалява или 
управлява”102. 

*** 
... в изследванията на инвалидността 
и в социалните науки, няма 
консенсус за това, какво 
представлява тя. Не са общоприети 
начини за дефинирането на 
инвалидност и за нейното измерване. 
Инвалидността е обект на множество 
дефиниции в различни дисциплини и 
за различни цели. Тя е описана от 
медицински, социологически и 
политически перспективи и 
дефинициите й са разработени и се 
използват в различен контекст103.  

*** 
Да се дефинира инвалидността на 
теоретично ниво, не е просто 
семантично упражнение: Промените 
в теоретичните дефиниции на 
инвалидността могат да имат голямо 
значение, със социални, 
икономически и политически 
последици. Административните 
програми и закони, които използват 
дефиниции, определят програмата за 
достъп и обхвата на 
законодателството. Тези 
определения, които пряко засягат 
живота на хората с увреждания, 
обикновено са на основа на 
теоретични модели... много учени с 
увреждания признават, че нито един 
модел не може да обясни напълно 
инвалидността104. 

*** 

 
102 Michailikis, D. (1997) When Opportunity is 
the Thing to be Equalised”. In: Disability & 
Society, Vol. 12(1), pp. 17-30, с. 22-23. 
103 Mitra, S. (2006) The Capability Approach 
and Disability. In: Journal of Disability Policy 
Studies, Vol. 16 (4), pp. 236–247, с. 236 
104 Пак там, с. 236 
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… акцентът върху функцията не 
допуска идентифицирането на 
източника на инвалидността105.  

*** 
Неспособността не е атрибут на 
личността, по-скоро тя се създава от 
социалната среда и изисква социална 
промяна. В социаления модел 
неспособността обикновено се 
разбира като резултат от социално 
потисничество и това потисничество 
може да започне под формата на 
бедност и по-късно да доведе до 
инвалидност106.  

*** 
(...) желаейки да се опознае 
съдържанието на понятието 
„бариери”, заслужава да се обърне 
внимание върху това, какво 
затруднява ежедневния живот на 
всеки човек (заедно или поотделно).  
Трябва ли да бъдеш сляп, за да се 
чувстваш несигурен в нова 
ситуация? 
Трябва ли да си с аутизъм, за да не 
умееш да създаваш и поддържаш 
контакти с хората? 
Трябва ли да бъдеш глух, за да не 
разбираш, какво говорят другите? 
Трябва ли да имаш дефект в говора, 
за да имаш проблеми при уреждане 
на различни въпроси в общината? 
Трябва ли да бъдеш човек с 
интелектуално увреждане, за да не 

                                                 

                                                

105 Hahn, H., Hegamin, A. P. (2001) Assessing 
Scientific Measures of Disability. In: Journal 
of Disability Policy Studies, Vol. 12 (2), pp. 
114-121, с. 115. 
106 Mitra, S. (2006) Economic and Social 
Development. In: Gary L. Albrecht (gen. ed.) 
Encyclopedia of disability, Vol. II, SAGE 
Publications, Inc, London, с. 543. 

разбираш инструкциите за 
използване на някакъв уред? 
Трябва ли да се придвижваш с 
инвалидна количка, за да имаш 
проблеми при движение в града? 
Трябва ли да нямаш ръце или крака, 
за да не можеш да направиш нещо? 
Отговорът на всички поставени 
въпроси е еднозначен – НЕ. 
Посочените примери, макар 
несъмнено техният списък да остава 
отворен, показва, че не стълбите са 
главната бариера пред човешката 
егзистенция. Когато всичко това се 
допише с регистъра на фобиите, в 
чийто обект може да се превърне 
буквално всичко (между другото 
отвореното пространство, водата, 
другите хора, животните, цветята), 
от всеки, навсякъде от признаван за 
здрав човек може да се създаде 
инвалид. Достатъчно е да му се 
заповяда да живее сред предмети или 
ситуации, които го парализират. 
Тогава произволно, дори най-просто 
действие, което извършва, ще 
изглежда като героично постижение. 
Следователно само увреждането ли 
прави от хората инвалиди? То е само 
предизвикателство. Приемането му 
позволява да се открият в себе си 
възможности, за които – бидейки 
човек здрав – дори и не подозира107. 

*** 
... не само поради демографски, но и 
екологически, цивилизационни и 
социално-икономически причини, 
проблемите на инвалидността стават 
все по-мъчителни дори в живота на 

 
107 Gorajewska, D. (2009) Fakty i mity o 
osobah z niepełnosprawnością. Wydanie 
drugie poprawione i uzupełnione. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 
Warszawa, с. 15-16. 
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по-богатите общества, а общото им 
решаване се превръща в 
цивилизационна необходимост108. 

Индивидуализъм, култ, 
отговорност 

Не индивидуализмът, както често се 
твърди, а успешното свързване на 
индивидуализма с отговорността 
даде възможност да възникнат 
общества от западния културен 
регион...109  

*** 
Култът, който изповядва и чийто 
обект се явява едновременно, не се 
отнася до конкретното същество, 
което е самият той като личност със 
съответното име, а до човека 
навсякъде по света, независимо от 
въплъщението му... Култът към 
индивида не произлиза от егоизма 
му, а от симпатията към всичко, 
което е човешко, от съпричастието с 
всички страдащи, с цялото човешко 
страдание; съпроводен е от 
искрената потребнсот и решителност 
да им се противопостави и да ги 
изкорени; той е жажда за 
справедливост (Емил Дюркем)110. 
Индивидуалност и принадлежност 
Според Бурдйо всяка форма на 
отличаване в крайна сметка остава 
манифестация на принадлежност111.  

Институция 

                                                 

                                                

108 Dykcik, W. (2005) Pedagogika specjalna 
wobec aktualnych sytuacji i problemów osób 
niepełnosprawnych. Wyd. Naukowe PTP, 
Poznań, с. 100. 
109 Можни, И. (2003) Защо така лесно... 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 13. 
110 Пак там, с. 15. 
111 Michalewski, Jan (2006) Ciało i więź 
społeczna. W: Pressje, № 8, s.46-53, с.48. 

Институциите падат под тежестта на 
собствените си успехи. 
(Монтескьо)112 
Истина, лъжа, дезинформация 

(...) най-добрата лъжа е винаги добре 
украсената истина или вариации на 
истината и никога пълната 
измислица. Най-ефективната 
дезинформация винаги се върти 
около основно ядро истина. И 
именно от това ядро започва 
лабиринтът от задънени улички, 
които не водят доникъде113.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
112 Beck, U., A. Giddens, S. Lash (2009) 
Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i 
estetyka w porządku społecznym 
nowoczesności. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa. 
113 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 303. 
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Конфуции - мисли 
Да бъдеш управляващ е тежко, но не 
е леко да бъдеш и поданник. 
Ако управникът е честен със самия 
себе си, послушание ще има и без 
заповеди; но ако самия той е 
нечестен, то послушание няма да 
има, дори и заповедите да са дадени. 
Да раздаваш заповеди и самият ти 
нищо да не правиш – това не е 
доблест. 
Самобитните хора винаги действат 
различно от другите. 
Ако ти не поправиш своите 
недостатъци, ще станеш още по-
несъвършен. 
Този, който не знае цената на 
думите, никога няма да разбере 
хората. 
Пълноценният живот иска това, 
което му е нужно на самия него, 
пустият живот иска това, което се 
появява в другите. 
Придвижвай тези, които самият ти 
си избрал. Тези, които не си избрал, 
ще се придвижат и без теб114.  

Култура, цивилизация 
Културата или цивилизацията, в 
широк етнографски смисъл се 
изгражда като цяло от знанията, 
вярванията, изкуството, морала, 
законите, обичаите и някои други 
способности и навици, придобити от 
човека като член на обществото115.  

                                                 
114 Стретерн, П. (2006) Конфуций за 90 
минут. Астрель; АСТ, Mосква. 
115 Тайлор, Е. Б. (1989) Первобытная 
культура. Москва. < http://moy-

М 
 

Медикализация 
На институционално равнище 
организациите могат да приемат 
медицински подход към решаването 
на даден проблем, в който 
организацията е специализирана. 
Лекарите могат да функционират 
като „вратар” за бенефициентите, 
които са единствено легитимни в 
организации, които приемат 
медицински дефиниции и подходи 
към проблема, но при които 
всекидневната рутинна работа се 
осъществява от немедицински 
персонал116.  

Минало, настояще, бъдеще 
Миналото е хипотеза, изградена с 
цел да обясни и да оправдае 
настоящето117.  

Мит 
(...) митовете съществуват, за да 
предават смисли, а не история118.  

Модел, същност на модела 
Единственият начин една сложна 
система да бъде разбрана, 
независимо дали става дума за 
времето или за световната 
икономика, е да използваме модели; 
нейни опростени репрезентации, 
които помагат да се установи как тя 

                                                                       
bereg.ru/mifyi-i-myi/eduar-bennet-taylor-
pervobyitnaya-kultura-10.html>, с.1. 
116 Conrad, P. (1992) Medicalization and 
Social Control. In: Annual Review of 
Sociology, Vol. 18, pp. 209-232; p. 211. 
117 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на 
Исус. Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 275. 
118 Пак там, с. 275. 
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действа. Понякога моделите се 
състоят от системи от уравнения, 
друг път от компютърни програми 
(подобно на симулациите, чрез които 
се представят прогнозите за 
времето); често те са като моделите 
на самолетите, които инженерите 
тестват в аеродинамични тунели, т.е. 
умалени варианти на истински неща, 
но по-достъпни за наблюдение и 
експерименти119. 
Модели (начини) на мислене и 

знание 
... днес, на една нова фаза на опита и 
рефлексията в социологията, отново 
става дума за това, запазвайки 
трайно връзката с множащите се 
емпирични изследвания, да се 
отстранят много от традиционните 
модели на мислене и знание и на 
тяхно място да се развият други 
езикови и мисловни иинструменти, 
които в по-голяма степен 
съотвестват на спецификата на 
човешките мрежи като проблемна 
сфера на научното излседване120.  

*** 
Всеки опит наличният запас от 
езикови средства и знания, с който 
си служим при анализа на 
образуваните от хората мрежи на 
социалните конфигурации, да бъде 
последователно освободен от 
хетерономни и заменен с по-
автономни езикови и мисловни 
модели, би бил обречен засега на 
неуспех. ...когато става дума за нови 
начини на мислене и изразяване, 
постигането на съгласие никога не 
                                                 

                                                119 Кругман, П. (2009) Завръщането на 
икономиката на депресията и кризата от 
2008 г. Издателсвто „Изток-Запад”, София, 
с. 19. 
120 Елиас, Н. (1999) Що е социология? Изд. 
„ЛИК”, София, с. 19. 

протича без конфликти с по-старите 
и познати начини на мислене и 
изразяване. В този случай се изисква 
цялостно преориентиране на 
възприятието и мисленето на много 
взаимно зависими хора в дадено 
общество121.  

*** 
Да лавираме с мисъл и слово между 
великите образци на физиката и 
метафизиката е трудна работа122.  

*** 
Така че сама по себе си природата не 
е природа: тя е представа, норма, 
спомен, утопия, алтернативен 
план123.  

*** 
... илюзиите не съществуват „сами по 
себе си”, независимо от нашите 
възприятия. Те стават политически 
въпрос само когато хората като цяло 
ги осъзнават, те представляват 
социални конструкти, които са 
стратегически определени, прикрити 
или драматизирани в публичната 
сфера с помощта на предоставен за 
тази цел начуен материал. Не 
случайно двама англосаксонски 
социални антрополози, Мери Дъглас 
и Арон Вилдавски, разгръщат този 
анализ след публикуването през 1982 
г. на книгата им „Risk and Culture”. В 
нея Дъглас и съавторът й твърдят 
(посрещайки надигащата се вълна от 
екологично съзнание), че няма 
съществена разлика между 
опасностите в ранната история и в 
развитата цивилизация – различни са 
само модусите на културно 

 
121 Елиас, Н. (1999) Що е социология? Изд. 
„ЛИК”, София, с. 20. 
122 Пак там, с. 21. 
123 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 36. 
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възприятие и начинът, по който то е 
организирано в световно 
общество124. 

Модерност 
... базисните условия и приниципи на 
първата, инидустриална, модерност – 
класов антагонизъм, национална 
държава, както и форми на линейна, 
технико-икономическа рационалност 
и контрол – са разстроени и 
анулирани ...125  

Мозък 
Човешкият мозък е вълшебен стан, 
на който милиони светкавично бързи 
совалки тъкат една постоянно 
меняща се рисунка, винаги смислена, 
но никога постоянна, изменчива 
хармония на десени. Той е като 
Млечния път, вихрещ се в 
космическата нощ. Чарлз 
Шерингтън126. 

Мъдрост, разум 
... мъдростта и разумът се обуславят 
преди всичко от широтата на 
възгледите, от многостранното 
изследване и оценка на обектите, 
ситуациите и проблемите. От 
дълбокото осмисляне опита на 
човека – с една дума, от уменията ни 
за по-адекватно възприемане на 
действителността127.  

*** 

                                                 

                                                

124 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 38. 
125 Пак, там, с. 33. 
126 Бюзан, Т., Б. Бюзан (2010) Твоят ум 
може всичко. Изд. „Софт Прес ООД”, с. 29. 
127 Съйкова, Ив., С. Съйкова (1999) 
Технология на творческото мислене. 
София, с. 64-65. 

Мъдростта се крие в това да 
разберем докъде се простират 
нашите способности128.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128 Сейгън, К. (2009) Свят, населен с 
демони. Науката като свещ в мрака. 
Издателство „Бард”, София, с. 40. 

 28



Н 
 

Наука 
Науката е във вечно противоречие 
между знанието и незнанието, 
известното и неизвестното, 
познатото и непознатото129  

*** 
Науката не може да бъде 
„икономизирана”. На 
икономическата и пазарната логика е 
подвластно не самото правене на 
наука, а обрзаците на иновативните 
продукти, получавани чрез 
прилагането на нови научни 
резултати, които се предлагат за 
усъвършенстване (рационализиране, 
минитюаризиране, динамизиране и 
пр.) на стопански, битови и 
собствено научни практики130.  

*** 
Науката може да изглежда на някои 
като скъпо струващо занимание, но 
тя винаги се изплаща впоследствие 
чрез опредметените си знания 
многократно в повече от вложеното 
в нея131.  

*** 
Резултатите от съвременните научни 
изследвания стават все повече 
интерпретативно обвързани при 
открояването на цялостната картина 
на света132.  

*** 
                                                 

                                                

129 Съйкова, Ив., С. Съйкова (1999) 
Технология на творческото мислене. 
София, с. 44. 
130 Стефанов, А. (2010) За науката и 
нейната приложимост. Издателство 
„Парадигма”, София, с. 11 
131 Пак там, с. 16 
132 Пак там, с. 19 

„Когато съизмерим с реалността 
цялата наша наука, тя изглежда 
примитивна и детинска – и все пак тя 
е най-ценното нещо, което 
притежаваме”. (А. Айнщайн)133. 

*** 
Искаше да знае за науката. Просто 
беше станало така, че – преди да 
успее да стигне до него – цялата 
наука беше минала през няколко 
филтъра. Нашите културни мотиви, 
образователната ни система, 
средствата за масово осведомяване – 
всички те бяха заблудили този човек. 
Всичко, на което обществото беше 
позволило да се промъкне, се 
свеждаше до измами и обърквне. То 
не го беше научило да прави разлика 
между истинска наука и евтина 
имитация. Той не знаеше нищо за 
това как всъщност работи науката134. 

*** 
За хората е естествено да опитват и 
да сравняват различни ценностни 
системи – с цел да проверят дали ще 
помогнат. А ако сме достатъчно 
отчаяни, с голяма готовност 
изоставяме скептицизма, който се е 
превърнал в тежък товар. 
Псевдонауката се обръща към 
силните емоционални нужди, които 
науката често оставя 
незадоволени135. 

*** 
... правим наука всеки път, когато 
критикуваме самите себе си и 
проверяваме идеите си спрамо 
околния свят. Обратното – когато 
сме самодовлни и безкритични към 

 
133 Сейгън, К. (2009) Свят, населен с 
демони. Науката като свещ в мрака. 
Издателство „Бард”, София, с. 15. 
134 Пак там, с. 17. 
135 Пак там, с. 30. 
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себе си, когато не правим разлика 
между очаквания и факти, тогава 
рискуваме да се плъзнем към 
псевдонаука и суеверие136.  

Наука и духовност 
Науката не само е съвместима с 
духовността – тя е мощен извор на 
духовност... Идеята, че науката и 
духовността се изключват една 
друга, прави лоша услуга и на 
двете137.  

Начин на живот 
Последната инстанция на 
телеологичното обяснение на нашия 
случай са „социалистическият начин 
на живот и изведените от него цели 
на по-ниското ниво на общността, 
като например колективизмът, 
оптимизмът, егалитаризмът, 
гаранцията за безопасност и 
всеобщото схващане за сигурност, 
държавният патернализъм и т.н. От 
тези ценности чрез по-нататъшна 
дедукция се формулират 
операционализирани парциални 
цели, които под влияние на 
реалността и променливата ситуация 
се променят, преминавайки понякога 
в своята противоположност138. 

*** 
„По-добре е да запалиш свещ, 
отколкото да проклинаш мрака”. 
(пословица)139  

                                                 

                                                

136 Сейгън, К. (2009) Свят, населен с 
демони. Науката като свещ в мрака. 
Издателство „Бард”, София, с. 46. 
137 Пак там, с. 49. 
138 Можни, И. (2003) Защо така лесно… 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 37. 
139 Сейгън, К. (2009) Свят, населен с 
демони. Науката като свещ в мрака. 
Издателство „Бард”, София, с. 5. 

Невежество 
„... където невежеството е блажено, 
мъдростта е лудост” (Томас Грей)140  

*** 
„Не само в селските домове, но и в 
градските небостъргачи едно до 
друго живеят двадесетото и 
тринадесетото столетие. Сто 
милиона души използват 
електричество и все пак вярват в 
магическата сила на разни символи и 
заклинания за прогонване на 
демони... Филмови звезди ходят при 
медиуми. Авиаторите, които 
пилотират чудни мшини, сътворени 
от човешкия гений, носят амулети по 
дрехите си. Колко неизчерпаеми са 
запасите на мрак, невежество и 
дивачество” (Лев Троцки)141. 

*** 
Създали сме глобална цивилизация, 
в която най-жизненоважните 
елементи зависят изцяло от науката 
и технологиите. Става дума за 
транспорта, комуникациите и всички 
промилени производства; за селското 
стопанство, медицината, 
образованието, забавленията, 
опазването на околната среда; дори 
за ключовата демократична 
институция – гласувнатео. Освен 
това сме се погрижили почти никой 
да не разбира науката и 
технологиите. Това е рецепта за 
катастрофа. Може би ще ни се 
размине за известно време, но рано 
или късно тази взривоопасна смес от 
сила и невежество ще избухне в 
ръцете ни142.  

 
140 Сейгън, К. (2009) Свят, населен с 
демони. Науката като свещ в мрака. 
Издателство „Бард”, София, с. 27. 
141 Пак там, с. 34. 
142 Пак там с. 44. 
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Неравенство, равенство 
В човешкия род аз виждам две 
неравенства: едното е това, което 
наричам естествено или физическо, 
защото то е установено от природата 
и се състои от различията във 
възрастта, здравето, физическите и 
умствените и или душевните 
качества; другото е това, което може 
да се нарече условно или 
политическо неравенство, защото то 
зависи от известен вид съгласие и 
защото то се установява или, най-
малкото, утвърждава със съгласието 
на хората. Последното се заключава 
в различните привилегии, с които 
някои се ползват за сметка на други: 
както, че те са по-богати, по-
почитани, по-могъщи от другите, 
или даже ги принуждават да им се 
подчиняват143.  

Нормалност, анормалност, 
патология 

Големият идеал на века (ХХ век – 
Б.И.) най-красноречиво е изразен в 
често употребяваната тогава дума 
„нормалност”, което на практика 
означава просто еднаквост. Всичко 
„анормално”, всичко, възбуждащо 
по-дълбоки вътрешни потребности – 
религиозен копнеж, нервни 
разстройства, неврози, дори и прости 
отклонения от конвенционалното – е 
белязано, на него се гледа като на 
патологично състояние144.  

*** 

                                                 

                                                

143 Руссо, Ж.-Ж. (1969) Рассуждение о 
происхождении и основаниях неравенства 
между людьми. В: Руссо, Ж.-Ж. Трактаты. 
Наука, Москва, с. 45 
144 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 192. 

Към средата на шейсетте (на ХХ век 
– Б.И.) на Запад цари безредие и 
неговите ценности (такива, каквито 
са) непрекъснато се дискредитират 
(...) „Анормалността” престава да 
бъде „анормалност” и вместо това се 
превръща в „оригиналност”, 
„творчество”, „самоизява”. И 
социалните вълнения, от движението 
за правата на човека и протестите 
срещу войната във Виетнам в 
Щатите до студентските вълнения в 
Париж през 1968 година, решително 
вадят на показ несъстоятелността на 
консуматорския материализъм. 
Вярата на следвоенния свят се оказва 
нещо подобно на новите дрехи на 
царя145.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
145 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 193. 

 31



О 
 

Обективност и неутралитет на 
учения 

Никой учен не може никога да бъде 
откъснат от своя физически и 
социален контекст. Всяко измерване 
променя реалността със самия опит 
за неговто осъществяване. Всеки 
концептуален акт се основава на 
определени философски 
привързаности. С времето самата 
широкоразпространена вяра във 
фиктивния неутралитет на учения се 
превърна в сериозно препятствие 
пред истинността на нашите 
находки146. 

*** 
... всички изследователи са потопени 
в специфична социална среда и 
следователно те неизбежно се влияят 
от предположения и предубеждения, 
които пречт на техните възприятия и 
интерпретации на социалната 
реалност. В този смисъл наистина не 
може да съществува „неутрален” 
изследовател. ...такова нещо като 
квазифотографично представяне на 
социалната реалност е невъзможно. 
Всички данни са своеобразна 
селекция на реалността – селекция, 
основаваща се на светогледите или 
теоретичните модели на съответната 
епоха, така както те са филтрирани 
от перспективите на определени 
(социални) групи. В този смисъл 
основите на селекцията са 
                                                 

                                                

146 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 93. 

исторически конструирани и винаги 
ще се променят в зависимост от 
променящия се свят. И ако под 
обективност се (под)разбира напълно 
безпристрастни изследователи, които 
възпроизвеждат по точен начин 
външния за тях социален свят, то ние 
не смятаме, че подобно явление е 
възможно147.  

*** 
... обществените науки следва да 
бъдат сведени до смес от частни 
възгледи, всеки от които по 
предположение е еднакво валиден с 
всички останали148. 

Опит 
Съставна част на всеки наш 
придобит опит обаче е 
първоначалния наивитет, който ни 
води до придобиването на този 
опит149.  

Отговорност 
... пълната загуба на обществената 
отговорност като естествено 
последствие от социализацията в 
една държава, колонизирана от 
клановете. И не забелязах 
последствията, които ще донесе 
атрофията на чувството за 
отговорност150. 

Отношение лекар-пациент 

 
147 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 109-110. 
148 Пак там, с. 111. 
149 Можни, И. (2003) Защо така лесно... 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 9. 
150 Пак там, с. 12. 
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Докато в нашите глави се съхранява 
образа на острото заболяване като 
типичен случай и като мащаб за 
възприемане на болестта и лечението 
на пациента, и – по този начин – 
излекуването ще бъде разглеждано 
като висше благо и цел на лечебните 
действия, дотогава ще се запазва 
опасното отношение към хронично 
болния като към някой 
непълноценен, най-малкото в 
смисъла на лечението. А това на 
свой ред, искаме или не това, оказва 
въздействие на неговата морално-
социално-икономическа оценка, а 
вторично, принудително и върху 
неговата самооценка. Дори без да 
казваме нито дума, ние караме 
пациентите да почувстват всичко 
това, което води до тяхното 
обезценяване в собствените им очи и 
до деморализация151. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
151 Дёрнер, К. 2006 Хороший врач. Учебник 
основной позиции врача. Москва: Изд-во 
„Алетея”, с. 163. 

П 
 

Памет 
За мен всъщност няма значение кой е 
построил храмовете. По-важно е 
какво се е правело в тях. В нашите 
групи се опитваме да усетим самите 
места и така често се случва по нещо 
важно — избухване на неочаквана 
емоция, която е толкова дълбока, 
колкото миналото е далечно, но така 
непосредствена, както е 
непосредствено настоящето. 
Всъщност ние се научаваме да 
очакваме тези моменти като част от 
опита, предлаган ни на земята, и да 
ги приемаме като доказателство, че 
някъде дълбоко в нас се крие сревна 
памет, която само дебне удобен 
момент, за да излезе на свобода.  
(...) Събуждат се не само лични 
спомени. Има и други спомени, 
които са спотаени в съзнанието ни и 
в определени моменти излизат на 
повърхността. Спомени, които 
привидно се пазят от камъните и от 
самите места. Сякаш миналото е 
отделено с тънък лак на времето, 
който понякога се обелва, за да 
покаже какво има отдолу152.  

Подарък 
Основната идея на „Подаръкът” е 
съвсем проста: не може да има 
заплащане без контразаплащане и по 
тази причина размяната на подаръци 
е начин за установяване на социални 
отношения, подаръкът е морално 
обвързващ и социално свързващ. 
Размяната на подаръци свързва 
                                                 
152 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на 
Исус. Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 175-177. 
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хората и е средство за формиране на 
норми. На прув поглед той се прави 
доброволно, но всъщност се 
регулира от твърди или скрити 
правила. Даването на подарък има 
стратегическа и прагматична страна. 
Манипулира се от индивиди, които 
търсят начин да подпомогнат 
личните си интереси, не на последно 
място в политиката. Най-накрая 
подаръкът има важно символно 
значение, тъй като предметите, които 
се дават или приемат се превръщат в 
символи на социални отношения и 
представляват дори метафизично 
явление (...) Мос се интересува от 
формата на обмяна, която той 
открива в традиционните и 
малобройни общества и към която се 
отнася с prestations totals (пълното 
заплащане). Подобни подаръци са 
символно въплъщение на различни 
отношения и може да се каже, че те 
изразяват самата същност на 
обществото153. 
Политика, политически системи 

... фашизмът и сталинизмът просто 
са продължавали цяла поредица от 
механизми, които вече са 
съществували в социалните и 
политическите системи на Запада. В 
края на краищата организирането на 
могъщи партии, развитието на 
полицейски апарати, съществуването 
на методи за репресии като 
трудовите лагери, цялото това 
наследство е изцяло създадено от 
либералните западни общества и е 
трябвало просто да бъде възприето 
от сталинизма и фашизма154.  

                                                 
                                                

153 Ериксен, Т. Х., Ф. С. Нилсен (2006) 
История на антропологията. Изд. „Арго 
Пъблишинг”, София, с. 73-74. 
154 Фуко, М. (2003) Трябва да защитаваме 
обществото. ИК „Лик”, София, с. 314. 

*** 
... не фашизмът и не комунизмът 
поставят най-остро въпроса за не-
анализирането на властта и начините 
на нейното упражняване – те са само 
крайни аномални състояния. Най-
остро се поставя този въпрос по 
повод на либералните, демократични 
общества, където именно са 
изобретени инструментите, които 
впоследствие плагиаторите довеждат 
до пароксизъм. Пак там са изковани 
стратегиите и тактиките, чрез които 
властовите структури се 
самозапазват, самоукрепват и 
самовъзпроизвеждат. И пак там, днес 
те са достигнали до невероятно 
съвършенство. Освен това, именно 
тези общества представляват 
интерес, защото те доминират в 
настоящето и определят бъдещето, а 
не тоталитарните и авторитарни 
режими от миналото155.  

*** 
... много части от Третия свят днес 
показват на Европа образа на 
собственото й бъдеще. Откъм 
позитивната страна можем да 
изброим такива характеристики като 
развитието на мултирелигиозни, 
мултиетнически и мултикултурални 
общества, кроскултурните модели и 
толерантността към културното 
различие, правния плурализъм, 
наблюдаван на различни равнища, и 
умножаването на суверенитетите. 
Откъм негативната страна бихме 
могли да отбележим разширяването 
на неформалния сектор и 

 
155 Минев, Д. (2010) Социология и социална 
динамика. Зони на неизследване и незнание 
в социологията: причини за възникването 
им, дименсии, механизми за поддържането 
им и последствия за социалната динамика. 
ИС при БАН, София. (под печат), с. 182. 
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флексибилизирането на труда, 
правната дерегулация на големи 
сфери на икономиката и на 
трудовите отношения, загубата на 
легитимност от страна на държавата, 
нарастването на безработицата, по-
иинтензивното нахлуване на 
многонационалните корпорации, 
нарастване на всекидневното 
насилие и на всекидневната 
престъпност156.  

Принуда, понятия, мислене 
... това, което се опитваме да схванем 
понятийно като обществени 
принуди, всъщност са принуди, 
които хората упражняват върху 
други хора и върху самите себе си157.  

*** 
Дори да осъзнаваме до известна 
степен, че социалните принуди са 
такива принуди, които хората 
упражняват едни върху други и 
върху самите себе си, в мисленето и 
говоренето много често трудно 
можем да устоим на социалния 
натиск на начините на образуване на 
думите и понятията, които създават 
привидността, че тези принуди върху 
хората се упражняват от „обекти” 
извън тях, както в случая с 
природните обекти158.  

*** 
Ако се вгледаме по-добре, ще видим, 
че заплахите и принудите, които 
приписваме на машините, са винаги 
заплахи и принуди на 
взаимносвързани групи от хора в 
техните отношения помежду им, 
                                                 

                                                156 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 10. 
157 Елиас, Н. (1999) Що е социология? Изд. 
„ЛИК”, София, с. 16. 
158 Елиас, Н. (1999) Що е социология? Изд. 
„ЛИК”, София, с. 19. 

които се осъществяват с помощта на 
машини. Това са, с други думи, 
социални заплахи и принуди... 
Принудите върху хората и тяхното 
неудовлетворение обаче никога не 
могат да се обяснят с техническото 
„нещо само по себе си”, а само с 
неговата употреба и начина, по който 
хората го интегрират в социалната 
структура. Разрушителната сила не 
на атомната бомба, а на хората – и 
още по-точно на човешките мрежи е 
това, от което хората трябва да се 
страхуват. Опасността се крие не в 
успехите на естествените науки и 
техниката, а в начина, по който 
хората използват резултатите от 
изследователската работа и 
технологичните открития под 
натиска на взаимните си 
обвързаности и провокираните от тях 
борби за разпределение на 
властовите шансове от какъвто и да е 
вид159.  

Природа, човешко тяло 
Това е безжалостна евгеника: да се 
изпращат строги заповеди до 
клетките, които не са съвършенни, да 
извършат самоубийство (тялото е 
тоталитарно място, в него няма 
място за демокрация)160.  

Проблеми, същност и 
преодоляване 

Не може да няма изход от една 
видимо безнадеждна ситуация. За 
ясно осъзнатия проблем винаги има 

 
159 Елиас, Н. (1999) Що е социология? Изд. 
„ЛИК”, София, с. 24-25. 
160 Ридли, М. (2002) Геномът. 
Автобиография на един биологичен вид в 23 
глави. Издателсвто „Сиела”, с. 290. 
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разумни решения – и не едно, а 
много повече161.  

*** 
Проблемът може да се разглежда 
като разлика между онова, което е и 
което бихме желали да бъде. Или 
онова, което сме постигнали и което 
желаем да постигнем... като разлика 
между знанието и незнанието, между 
потребностите и възможностите за 
тяхното задоволяване. Проблем 
възниква от необходимостта да се 
избегне нещо нежелано или да се 
запази съществуващото положение... 
проблем е да разберем какво 
всъщност се иска от нас и какво ние 
следва да искаме от другите. 
Нерядко проблемът е да разкрием 
истинския проблем162. 

Пространство и време 
Ако приемем, че представите за 
пространството и времето са 
социално конструирани променливи, 
които светът (и ученият) използва, за 
да повлияе и интерпретира 
социалната реалност, то ние се 
изправяме пред необходимостта да 
развием методология, в която тези 
конструкти заемат мястото си в 
самия център на анализа, но по такъв 
начин, че да не бъдат разглеждани и 
използвани като неподдаващи се на 
социален контрол163. 

Противоречия 

                                                 
                                                161 Съйкова, Ив., С. Съйкова (1999) 

Технология на творческото мислене. 
София, с. 37. 
162 Пак там, с. 37-38. 
163 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 93. 

(...) противоречията никога не сеят 
семена и не отглеждат посеви, а 
необработената земя никога не 
осигурява храна или пари за 
земеделците, нито пък данъци за 
управляващите (...)164 

Публични политики 
... главната причина, поради която 
социалните програми се провалят и 
не постигат обявените си цели, е че 
те обикновено са конструирани от 
аматьори, които са напълно 
неинформирани относно теориите, 
концепциите и резултатите на 
социалните науки (Питър Роси)165.  

*** 

... изследванията могат да покажат, 
че реалното формулиране на 
политиките е твърде различно от 
официалния видим процес на 
формулиране. Нерядко разликата е 
толкова голяма, че официалният 
процес се превръща в театър, дори 
измама за широката публика. 
Хората, разбира се, знаят или 
чувстват това, защото последствията 
рано или късно се проявяват, но 
малцина са онези извън кръга на 
непосредствените участници, които 
си дават сметка за мащабите и 
конкретните техинки, чрез които 
формулирането на политики се 
превръща в сеанси на илюзионисти, 
които просто мамят „зрителите”166. 
 

 
164 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на 
Исус. Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 51. 
165 Минев, Д. (2011) Кризата на публичните 
политики в развитите страни. АПП Аля, 
Троян, с. 14. 
166 Минев, Д. (2011) Кризата на публичните 
политики в развитите страни. АПП Аля, 
Троян, с. 15. 
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Работническа класа 
Нищо не е корумпирало германската 
работническа класа повече от 
убедеността, че се движи по 
течението на историята167.  

Развитие 
Под обяснение на даден процес на 
развитие аз разбирам простото 
предсказване на състоянието на 
съответната динамична система в 
точно определен момент от времето; 
едно предсказание, базиращо се 
върху пряка информация за 
положението на същата система, 
наблюдавана в друг момент от 
времето. Допускайки, че нейната 
вътрешна структура е известна и се 
описва чрез една система от всички 
възможни траектории... такова едно 
„предсказание” зависи съответно от 
нашата способност да определим с 
достатъчна точност положението на 
тази система в някаква базисна 
година168. 

*** 
Когато казваме, че капитализмът се 
развива, ние схващаме развитието 
като иманентен и обективен процес. 
Но когато чуваме, например, че е 
желателно държавната политика да 
постигне устойчиво развитие, 
разбираме че става въпрос за 
субективен източник на действие, 
което може да се предприеме в името 
на развитието. Да се пожелаят 
средства за развитие в името на 

                                                 

                                                

167 Benjamin, W. (1970) Illuminations. Cape, 
London, с.260. 
168 Леонтиев, В. (1994) Есета по икономика, 
ИК „Христо Ботев”, София, с.28. 

някаква цел на развитието, означава 
да се приеме, че развитието може да 
случи като резултат от решение и 
избор. Така се оказва, че развитието 
може да се определи по много 
начини, защото има многобройни 
възможни актъори, които може да 
бъдат натоварени със задачата да 
постигнат развитие169.  

*** 
Развитието разбираме... като процес 
на разширяване на реалните права и 
свободи, от които се ползват 
членовете на обществото. 
Преместването на фокуса по посока 
на свободите и правата на човека 
контрастира с по-тясното тълкуване 
на развитието, например с 
отъждествяането на този процес с 
ръста на БВП, с ръста на доходите на 
населението, индустриализацията и 
техническия прогрес или със 
социалната модернизация… 
Развитието изисква отстраняване на 
главните източници на несвобода: 
нищетатата и тиранията, 
ограничеността на икономическите 
възможности и постоянните 
социални лишения, бедността на 
структурите, обслужващи 
населението, а също и 
нетърпимостта или прекомерността 
на репресивните институции170.  

Религия, църква, вяра 
Религията на напредъка, културата и 
цивилизацията биват отречени с 
един замах от нещо, което прилича – 
както се струва на хората, живели по 
онова време – на консумация на 

 
169 Cowen, M. P., R. W. Shenton (1996) 
Doctrines of Development. Routledge, London 
and NY, 3. 
170 Сен, А. (2004) Развитие как свобода. 
Новое издательство. Библиотека фонда 
„Либеральная миссия”, Москва, с. 21. 
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потиснатото, но отдавна дремещо в 
Европа влечение към смътта. 
Колкото по-зрели са 
последователите на една религия, 
толкова по-жизнеспособна е тя. 
Първата световна война установява, 
че технологичното развитие е 
изпреварило психологическата 
зрелост171.  

*** 
(...) е полезно да можем да правим 
разлика между духовността — която 
е вечна — и религията, която е била 
създадена от допускащите грешки 
човеци. Религиите съществуват, за да 
обхващат и да изразяват духовността 
по възможно най-добрия за тях 
начин, но като всички човешки 
институции и те страдат от 
ограничения172.  

*** 
(...) духовността, която всеки 
индивид притежава, обобщена в 
метафората, приписвана на Исус в 
Новия завет, че „царството небесно”, 
(...) може само да добави смисъл и 
дълбочина към нашето 
взаимоотношение с вечността — 
разбира се, ако се стремим към 
подобно нещо, — а това 
взаимоотношение в крайна сметка е 
поне една от целите на всяка от 
трите религии173. 
Риск, несигурност, неопределеност 
Ако бъдещето е предопределено или 
е независимо от настоящите човешки 
                                                 

                                                

171 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 167. 
172 Бейджънт, М. (2007) Свитъците на 
Исус. Разкриване на най-голямата 
мистификация в историята. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 287. 
173 Пак там, с. 287. 

дейности, то терминът риск няма 
смисъл174.  

*** 
Няма строго разграничение между 
риск и несигурност175.  

*** 
Общият проблем с неопределеността 
е, че тя може да блокира изцяло 
вземането на решения, ако е твърде 
голяма. Готовността да се вземат 
решения се основава на вярата, че 
нещата са под контрол, което 
подтиква към решение – действие и 
поемане на отговорност за него, дори 
ако информацията е непълна и 
несигурна176.  

*** 
... произведената несигурност вътре 
в нашата цивилизация: риск, 
опасност, странични ефекти, 
застраховане, индивидуализация и 
глобализация177.  
 
 
 
 
 
 

 
174 Renn, О. (1992) Concepts of Risk: A 
Classification. In: Sh. Krimsky, D. Golding. 
Social Theories of Risk. Praeger Publishers, с. 
56. 
175 Giddens, А., C. Pierson (1998) 
Conversations with Anthony Giddens: Making 
Sense of Modernity. Cambridge: Polity, с. 105. 
176 Japp, K., I. Kushe (2008) Systems Theory 
and Risk. In: Jens O. Zinn (ed.) Social 
Theories of Risk and Uncertainty. An 
Introduction. Blackwell Publishing, с. 76. 
177 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 34. 
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Свобода, несвобода 
Икономическата несвобода е 
способна да поражда социална и 
политическа несвобода, както и 
социалната и политическата 
несвобода са способни да отгледат 
икономическа несвобода178.  

Семейство 
... за всяко движение семейството 
представлява в основата си 
конкурентна лоялност179.  

Система, системен анализ 
Условията в система, която се 
намира далеч от равновесно 
състояние, нямат времево-обратим 
характер, поради което там не е 
достатъчно да знаеш „закона” и 
началните условия, за да 
предскажеш бъдещите състояния на 
системата. Системата, която се 
намира далеч от равновесно 
състояние, се явява нещо като 
изражение на „вектора на времето”, 
чиято роля е съществена и 
конструктивна. В подобна система 
бъдещето е несигурно, а условията 
са необратими. Следователно 
законите, които можем да 
формулираме тук, ни предлагат само 
възможности, но в никакъв случай не 
и сигурност180. 

                                                 
                                                                      178 Сен, А. (2004) Развитие как свобода. 

Новое издательство. Библиотека фонда 
„Либеральная миссия”, Москва, с. 26. 
179 Можни, И. (2003) Защо така лесно… 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 40. 
180 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 

*** 
Анализът на сложните системи има 
голямо значение и далеч отиващи 
последици за типа анализ, 
осъществяван в обществените науки. 
Без съмнение историческите 
социални системи са съставени от 
многобройни взаимодействащи 
елементи, които се характеризират с 
внезапната поява и с еволюцията на 
гнездова йерархична организация и 
структура, както и със сложното си 
пространствено-времево поведение. 
Освен това в допълнение към типа 
сложност, демонстриран от 
нелинейните динамични системи с 
фиксирани, микроскопични 
механизми на взаимодействие, 
историческите социални системи са 
съставени от индивидуални 
елементи, които са способни на 
вътрешна адаптация и научаване, 
възникващи като резултат от техния 
опит. Последното въвежда ново 
равнище на сложност (присъщо и на 
еволюционната биология и 
екологията), което е извън обсега на 
нелинейната динамика на 
традиционните физически 
системи181.  

Смисъл на живота 
„Онзи, който има защо да живее, 
може да мине почти с всякакво как” 
– Ф. Ницше182  

*** 

 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 78. 
181 Пак там, с. 79.  
182 Алпорт, Г. У. (1994) Предговор. В: 
Франкъл, В. Е. (1994) Смисълът в живота. 
Фондация „Отворено общество”, София, с. 
9. 
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...животът съдържа потенциален 
смисъл при всички условия, дори 
най-жалките183.  

Солидарност 
(...) солидарността е само празен 
жест, ако не включва саможертва184.  

Социално конструиране на 
болестта, инвалидността, 

увреждането 
От социологическа гледна точка 
такова увреждане, каквото е 
болестта, може да се разглежда като 
социална конструкция, което 
означава, че нейното значение и 
социални реакции спрямо нея са 
определени исторически и 
културно185.  

*** 
„(…) децата не започват да реагират 
лошо спрямо анормалните образи, 
докато в крайна сметка не навършат 
11 госини” и следователно 
„дискриминацията срещу смешно 
изглеждащите хора не е някакъв 
вроден резултат от действието на 
еволюционните сили, тя е социално 
усвоена”186.  

*** 
И здравите духом, и здравите телом 
може да бъдат осакатени. Фактът, че 
„нормалните” хора могат да ходят 

                                                 

                                                

183 Франкъл, В. Е. (1994) Смисълът в 
живота. Фондация „Отворено общество”, 
София, с.12. 
184 Дъглас, М. (2004) Как мислят 
институциите. „41Т” ЕООД, София, с. 15. 
185 Barnes, C., G. Mercer (2008) 
Niepełnosprawność. Wydawnictwo „Sic”, 
Warszawa, с. 82. 
186 Abberley, Р. (1997) The Concept of 
Oppression and the Development of a Social 
Theory of Disability. In: L. Barton, M. Oliver 
(eds.) Disability Studies: Past Present and 
Future. The Disability Press, Leeds, с. 161. 

насам-натам, да виждат, да чуват, не 
означава, че те виждат или чуват. 
Възможно е те да са съвсем слепи за 
нещата, които провалят щастието им, 
много глухи към молбите на другите 
за доброта – когато си мисля за тях, 
не се чувствам вече по-сакат или по-
увреден от тях187.  

Социален дарвинизъм 
Социалният дарвинизъм е особен и 
твърде влияетелен вариант на 
доктрината за неизбежния прогрес. 
Неговият основен аргумент се състои 
по същество в това, че прогресът е 
резултат на социалното 
противоборство, в хода на което 
компетентността побеждава и че 
възпрепятстването на това социално 
противоборство означава 
възпрепятстване на социалния 
прогрес. Аргументите от този тип 
биваха понякога подсилвани от вече 
споменатия генетически 
детерминизъм. 
Социалнодарвиниският дискурс е 
склонен да определя всяка представа, 
присъща на губещите в 
еволюционния процес на „оцеляване 
на най-приспособените”, като 
ирационална и/или нереалистична. 
Това качествено заклеймяване често 
скрива от погледа ценностите, към 
които се придържат лишените от 
влиятелни властови позиции групи, 
както и алтернативните проекти, 
които се отнасят критично към 
вярването, че индустриализацията, 
модернизацията и вестернизацията 

 
187 По Goffman, E. (1997) Selections from 
Stigma. In: L. J. Davis (ed.) The Disability 
Studies Reader. Routledge, London, рр. 203-
215. 
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са в неизбежна връзка по между 
си188. 

Социална динамика 
... човешкият живот е рамкиран от 
напрежението между натиска на 
„условията” и влечението на 
стремленията, двете координати, 
едната визираща обстоятелствата, а 
другата – идеите, които определят 
ситуацията. Така всяка ситуация е 
изначално проблематична. 
Разрешаването на една ситуация 
обаче, не означава край на 
проблемите, защото нова ситуация 
неизменно заема нейното място... 
Борбата за привеждането на 
обстоятелствата във все по-голямо 
съответствие с човешките намерения 
остава постоянна. Да се откажеш от 
такава борба би означавало да се 
откажеш от човешкия живот, да 
потънеш в обстоятелствата189. 

Социален конструкционизъм 
В социологическата традиция 
социалният конструкционизъм се 
свързва с критичното отношение към 
познанието на здравия разсъдък, към 
убежденията и действията, 
признавани за очевидни. Социалният 
конструкционизъм приема също, че 
всяко познание функционира в 
определен исторически, културен и 
социален контекст. Затова 
                                                 

                                                

188 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 104-105. 
189 Bershady, H. (1991) Practice Against 
Theory in American Sociology: An Exercise in 
the Sociology of Knowledge”, pp. 66-84. In: 
Robertson, R., B. Turner (eds.) Talcott 
Parsons: Theorist of Modernity. Sage Publ. 
London, Newburry Park. 

„създаваните” (и „откривани”) 
знания са по своята същност 
социални. Настъпването на 
постструктурализма/постмодернизма 
все пак пренесе тези дискусии в 
друго русло, където в центъра на 
интересите се намира 
съперничащите по между си 
дискурси и начини, по които 
определят позициите на социалните 
групи (Foucault 1980). От тази гл.т. 
най-важния въпрос е, как 
увреждането е създавано на 
равнището на дискурса (без 
поставянето на каквито и да било 
отнасяния към определено 
психофизиологическо състояние) 
(Fawcett 2000)190.  

*** 
Науката обаче няма монопол върху 
социалните теории. Всеки лаик има 
своя теория за обществото. Всеки е 
способен да обясни своята съдба, 
общественото си положение, 
функциите на отделните институции, 
интересите, скрити зад различните 
препятствия, на които се натъкват 
естествените му потребности и с 
които се сблъскват неговите 
интереси. И всеки за себе си 
обяснява не само заобикалящия го 
социален свят, но се пита и за 
характера и произхода на 
обяснението, което получава в този 
свят. Всеки гледа кой му дава 
обяснението и си задава въпроса 
защо той му го обяснява така, а не 
иначе191. 

 
190 Barnes, C., G. Mercer (2008) 
Niepełnosprawność. Wydawnictwo „Sic”, 
Warszawa, с. 82.. 
191 Можни, И. (2003) Защо така лесно… 
Някои семейни основания за нежната 
революция. Издателсвто „Изток-Запад”, 
София, с. 43. 
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*** 

... животът на хората от древността е 
бил много по-богат и изобретателен, 
отколкото днес е способен да 
признае нашият консервативен 
разум... свтът се вижда в зависимост 
от цвета на стъклото, през което го 
гледаме192. 

*** 
Ако си огорчен от нещо външно, не 
то те мъчи, а твоето съждение за 
него. А това да го изтриеш вече 
зависи от тебе (Марк Аврелий)193.  

Социален ред 
Всеки социален ред включва 
спорните въпроси за 
справедливостта и нравствеността194.  

Социална реалност 
Само един плуралистичен 
универсализъм може да ни позволи 
да разберем цялото богатство на 
социалните реалности, в които сме 
живели и в които понастоящем 
живеем195.  
Социални заведения – история и 

същност 
... например от 1650 г. до 1750 г.в 
такива градове като Хамбург, Лион, 
Париж, били създадени солидни по 

                                                 
192 Непомняшчи, Н. Н. (2009) 100 велики 
тайни на древния свят. ИК „Компас”, 
Варна, с. 66. 
193 Голман, Д. (2010) Новата социална 
интелигентност. ИК „Изток-Запад”, 
София, с. 110. 
194 Дъглас, М. (2004) Как мислят 
институциите. „41Т” ЕООД, София, с. 36. 
195 Уолърстейн, И., С. Джума, Е. Келер, Ю. 
Кока, Д. Льокур, В. Мудимбе, К. 
Мушакоджи, И. Пригожин, П. Тейлър, М. 
Труйо (2002) Да отворим обществените 
науки. Доклад на комисията „Гюлбенкян” 
по преструктуриране на обществените 
науки. Изд. „Листа”, София, с. 75. 

своите размери институции, за да се 
затварят в тях не само безумните, но 
и старците, болните, безработните, 
безделниците, проститутките, т.е. 
всички, които не се вписвали в 
рамките на формиращия се 
обществен ред. Индустриалното 
капиталистическо общество не 
можело да търпи съществуването на 
общности на безделници... В 
подобни институции не се допускала 
дори мисъл за лечение: всички 
затворени в тях просто се 
принуждавали на каторжен труд... 
има някаква ирония в това, че и в 
съвременните психиатрични 
заведения често се прилага лечение 
чрез труд. 
... от началото на XIX в. нарастват 
темповете на промишленото 
производство и пълчищата 
безработни пролетарии започнали да 
се разглеждат като резервна армия на 
работната сила, играеща главната 
роля в основите на 
капиталистическото развитие. По 
тази причина всички, които не 
работели, макар и да били способни 
да се трудят, били пуснати от 
заведенията... в заведенията били 
оставени не тези, които не искали да 
работят, а тези, които нямали 
възможности да се трудят, т.е. 
безумците, и започнали да ги 
възприемат като болни, причините за 
чиито недъзи се намирали в техния 
характер или душа. 
По такъв начин това, което някога 
било заведение, в което въдворявали 
и затваряли, се превръща в 
психиатрично лечебно заведение, в 
лекуващ орган. След това следва 
повсевместно въвеждане на такива 
заведения: 1) за да настаняват в тях 
тези, които не можели да работят 
поради физическите се увреждания; 
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2) за да въдворяват в тях тези, които 
не можели да работят поради 
причиниа, несвързани с тялото. 
Именно по това време душевните 
разстройства се превръщат в предмет 
на медицината и дори възниква цяла 
социална група – психиатрите196.  

Стереотип, културен образец 
Всеки член, роден или възпитан в 
групата, възприема готовата 
стандартизирана схема на културния 
образец, предоставен му от 
предшественици, от училтели, от 
властващите, като безпроблемно и 
неподлежащо на проблематизиране 
ръководство във всички ситуации, 
които нормално се случват в 
социалния свят. Знанието, свързано с 
културния образец, носи своята 
очевидност в самото себе си – или 
по-скоро то се приема на доверие 
при отсъствието на доказателство за 
противното. Това е знание на 
заслужаващи доверие рецепти за 
тълкуване на социалния свят и за 
боравене с неща и хора, за да се 
постигнат най-добрите резултати във 
всяка ситуация с минимум усилия и 
чрез избягване на нежелателни 
последици. Рецептата функционира, 
от една страна, като предписание за 
действие и по такъв начин играе 
ролята на схема за изразяване: който 
желае да постигне определени 
резултати, трябва да процедира както 
е указано в предоставената за целта 
рецепта. От друга страна, рецептата 
служи като схема за интерпретация: 
предполага се, че който постъпва 
според указанието на специфичната 

                                                 
196 Фуко, М. (2002) Интеллектуалы и 
власть: Избранные политические статьи, 
выступления и интервью. Пер. с франц. С. 
Ч. Офертаса под общей ред. В. П. Визгина и 
Б. М. Скуратова. Праксис, Москва, с. 15-17. 

рецепта, ще постигне съответния 
резултат. ...функция на културния 
образец е да елиминира досадните 
проучвания, предлагайки готови за 
употреба инструкции, да замени 
трудната за постигане истина с 
удобните шаблони и да подмени 
проблематичното със 
самообясняващо се.  
Това „мислене както обикновено”..., 
съответства на идеята на Макс 
Шелер за „относително естествения 
светоглед” (relativ naturliche 
Weltanschaung), то включва 
допусканията от типа „разбира се” 
(of course), релативни за дадена 
социална група... 
Мисленето-както-обикновено може 
да се поддържа, ако са в сила някои 
основни допускания, а именно: (1) че 
животът и особено социалният 
живот ще продължава да бъде такъв, 
какъвто е бил и досега; т.е., че едни и 
същи проблеми, изискващи едни и 
същи решения, ще се повтарят и че 
следователно нашият предишен опит 
ще е достатъчен да се справим с 
бъдещи ситуации; (2) че ние можем 
да се уповаваме на знанието, 
предоставено ни от родители, 
учители, правителства, традиции, 
обичаи и т.н. и дори да не разбираме 
неговия произход и действителния 
му смисъл; (3) че във всекидневния 
ход на нещата е достатъчно да знаем 
нещо за общия тип или стил на 
събитията, с които можем да се 
сблъскаме в нашия жизнен свят, за 
да можем да се справяме с тях или да 
ги контролираме; и (4) че нито 
системите от рецепти като схеми за 
интерпретация и изразяване, нито 
току-що споменатите по-дълбоко 
лежащи основни допускания са наше 
частно дело, а че те се възприемат и 
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прилагат по сходен начин от 
себеподобните ни.  
Ако дори само едно от тези 
допускания престане да издържа на 
изпитанията, мисленето-както-
обиковено става нефункционално. 
Тогава възниква „криза”, която 
според известното определение на У. 
Томас „прекъсва потока на 
привичката и поражда променени 
условия на съзнание и на практика” 
или ... тя решително отхвърля 
наличната система от релевантности. 
Културният образец вече не 
функционира като система от 
изпитани подръчни рецепти: оказва 
се, че неговата приложимост е 
ограничена до специфична 
историческа ситуация197.  

Стигма, стигматизация 
За мен стигмата означава страх, 
който води до липса на увереност. 
Стигмата е загуба, водеща до 
неразрешима скръб… Стигмата е 
отсъствие на достъп до ресурси… 
Стигмата означава или да бъдеш 
невидим, или да бъдеш оскърбяван, 
което в края на крайщата поражда 
конфликт. Стигмата е недостатъчно 
уважение от страна на членовете на 
семейството и мъчително чувство на 
срам, което рпедизвиква снижаване 
на самооценката. Стигмата – това е 
тайнственост… Стигмата е гняв, 
предизвикващ дистанция. И, което е 
по-важно, стигмата е безнадежност, 
пораждаща безпомощност198.  

*** 

                                                 

                                                

197 Шютц, А. (1999) Чужденецът. 
Издателство „Лик”, София, с. 11-12. 
198 Gullekson, M. (1992) Stigma: Families 
suffer too. In: Fink, P. J. and Tasman, A. (eds.) 
Stigma and Mental Illness. Washington, DC: 
American Psychiatric Press, pp. 11-12. 

Драматичната същност на процеса на 
стигматизация се основава върху 
поставянето на етикет на хората, че 
са девианти; този процес на 
етикетиране обикновено има 
разрушителни последствия за 
емоциите, мисленето и 
поведението199.  

*** 
Да бъдеш набелязан като обект на 
лечение пробужда представата за 
много приписани черти от типа на 
слабост, безпомощност, зависимост, 
регресивност, анормална външност и 
обезценяване на физическото и 
умственого функциониране по 
всякакъв начин... В случай на човек с 
хронично заболяване или 
инвалидност тези черти, възприети 
някога, за да бъдат временен 
съпровод на болестта, се превръщат 
в незаличими характеристики. 
Индивидът е уловен в капана на 
състоянието на преустановена 
социална активност – безкраен 
пациент, хронически разглеждан 
като безпомощен и зависим, 
нуждаещ се от грижи, но 
„неизлечим”...200. 

Страдание 
...в концентрационен лагер, където 
страданието е вездесъщо... 
човешкото страдание наподобява 
поведението на газа. Ако определено 
количество газ се напомпа в празно 
помещение, той ще го изпълни 
изцяло и равномерно независимо 

 
199 Jones, E., А. Farina, А. Hastorf, H. Markus, 
D. Miller, R. Scott (1984) Social Stigma: The 
Psychology of Marked Relationships. New 
York: Freeman. 
200 Zola, I. K. (1988) The Language of 
Disability: Problems of Politics and Practice. 
In: Australian Disability Review, Vol. 1, no.3, 
pp.13-21, с. 15. 
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колко е голямо помещението. По 
същия начин страданието изпълва 
изцяло човешката душа и съзнание 
без значение, дали е голямо или 
малко. Поради това „размерът” на 
човешкото страдание е абсолютно 
относителен201. 

*** 
„...вид негативно щастие – „свобода 
от страдание”, както казва 
Шопенхауер – и дори това само в 
относителен план202. 

*** 
...централната тема на 
екзистенциализма: да живееш – 
значи да страдаш, да оцелееш – 
значи да намериш смисъл в 
страданието203. 

*** 
Човешките същества преживяват 
страданието поединично. То оказва 
дълбоко влияние върху техния живот 
и идентичност. Мъчителното 
страдание изгражда тяхната 
индивидуална биография; то 
променя отношението на индивида 
към неговата лична идентичност, 
социалните му отношения и 
„социалните му светове”204.  

*** 

                                                 
                                                

201 Франкъл, В. Е. (1994) Смисълът в 
живота. Фондация „Отворено общество”, 
София, с. 49. 
202 Пак там, с. 51. 
203 Алпорт, Г. У. (1994) Предговор. В: 
Франкъл, В. Е. (1994) Смисълът в живота. 
Фондация „Отворено общество”, София, с. 
9. 
204 Rieman, G., F. Schütze (1992) „Trajektoria” 
jako podstawowa koncepcja teoreticzna w 
analizach cierpenia i bezładnych procesów 
społecznych. W: Kultura i społeczenswto, rok 
XXXVI, nr 2, s. 89-109, с. 93 

…ако е истина, че страданието има 
смисъл като наказание тогава, когато 
е свързано с вина, то същевременно 
не е истина, че всяко страдание е 
последица от вина и има характер на 
наказание...(папа Йоан Павел II).205 
Същност на държавно управление 
Само грижата за живота и щастието 
на хората, а не тяхното разрушаване, 
се явява първата и единствено 
законна задача на доброто държавно 
управление − Томас Джеферсън206.  

Същност на свободния пазар 
Пропастта между бедни и богати не 
само се разширява, но все повече и 
повече хора попадат в капана на 
бедността. Стратегията на свободна 
пазарна икономика, налага от Запада 
на страните длъжници, влошава 
ситуацията, защото тези държави се 
оказват принудени да равиват 
експертна индустрия в полза на 
богатите, вместо да защитават и 
образоват най-слабите. Най-бедните 
страни сега харчат много повече, за 
да обслужват дълга си към богатите 
страни, отколкото изразходват за 
здравеопазване и за образование в 
собствените си страни. ...Всъщност 
идеологията на свободния пазар 
умножава човешката мизерия207.  

Същност на човека 
 

205 Gorajewska, D. (2009) Fakty i mity o 
osobach z niepełnosprawnoścą. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Wydanie 
drugie poprawione i uzupełnione. Warszawa, 
с. 53 
206 Тарасенко, Е. А. (2004) Традиционная 
интерпретационная схема инвалидности и 
современная Российская социальная 
политика. Конференция „Теория и 
практика в социальных науках: попытка их 
объединения”. 
http://www.auditorium.ru/conf/conf41/ 
207 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 14.. 
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Много по-подготвени сме да търпим 
болка, лишения, мъка и всякакъв 
друг вид несгоди, ако те служат за 
постигането на някаква цел, 
отколкото да търпим безсмислено 
съществуване. Предпочитаме да 
страдаме, но не и да бъдем 
незначителни208. 

*** 
Веднъж подведени, ние вече сме 
загубили способността си да се 
доверяваме – с изключение може би 
на онова, което е най-малко 
уместно209.  

*** 
Едно от решенията, характерни за 
нашия век (ХХ век – б.м. – Б.И.), е, 
че е безсмислено да се обвързваш с 
каквото и да било, освен със 
собствения си интерес210.  

*** 
Хората, които имат успех, не са по-
различни от нас – те просто съумяват 
да използват по-голям процент от 
възможностите си. (Холигер)211. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
208 Бейджънт, М., Х. Линкълн, Р. Лий (2005) 
Месианското наследство. ИК „Хермес”, 
Пловдив, с. 163. 
209 Пак там, с. 168. 
210 Пак там, с. 166. 
211 Съйкова, Ив., С. Съйкова (1999) 
Технология на творческото мислене. 
София, с. 1. 

Т 
 

Тайна 
... ако човешките взаимодействия се 
определят от способността да се 
говори, то те се извайват от 
способността да се пази мълчание (Г. 
Зимел)212. 

Творчество 
... в творчеството се включва всяка 
полезна промяна в науката и живота, 
създадена от ума и ръцете на човека, 
независимо колко голяма е ползата 
от нея213.  

*** 
Най-важната цел на всяко 
интелектуално упражнение не е да се 
получи правилният отговор. 
Ключовата цел е да се задават 
правилните въпроси214.  
Технологии, социална изолация и 

социални дистанции 
Развиващите се технологии 
предлагат все нови и нови начини за 
връзка между хората в света, но за 
сметка на пряката комуникация. 
Говоря за едно чисто формално 

                                                 
212 Wolff, Kurt H. (1950) The Sociology of 
Georg Simmel. The Free Press, Glencoe, 
Illinois, с. 349. Цитат по: Минев, Д. (2010) 
Социология и социална динамика. Зони на 
неизследване и незнание в социологията: 
причини за възникването им, дименсии, 
механизми за поддържането им и 
последствия за социалната динамика. ИС 
при БАН, София. (под печат) 
213 Съйкова, Ив., С. Съйкова (1999) 
Технология на творческото мислене. 
София, с. 11. 
214 Hahn, H., Hegamin, A. P. (2001) Assessing 
Scientific Measures of Disability. In: Journal 
of Disability Policy Studies, Vol. 12 (2), pp. 
114. 
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общуване в все по-осезателна 
изолация. Тези тенденции 
свидетелстват за бавното изчерпване 
на възможностите за реална човешка 
връзка. Техноинвазията настъпва 
неумолимо, но подмолно, затова и 
никой не си дава сметка за 
социалните и емоционалните щети, 
които тя причинява215. 

*** 
Технологиите така засмукват хората 
във виртуалната реалност, че 
притъпяват сетивата им за онези, 
които са в непосредствена близост до 
тях. Развиващият се впоследствие 
социален аутизъм е само поредното 
попълнение в постоянно набъбващия 
списък на непредвидените 
последствия от тази мащабна 
технологична инвазия в нашето 
всекидневие216. 

*** 
... днешните социални и виртуални 
дистанции са сътворили една 
аномалия в човешкия живот (макар и 
на този етап да я приемаме като... 
норма). Раздалечаването заглушава 
повика на емпатията, а тогава и 
алтруизмът блокира217. 

Труд, заетост 
Старите инструменти на 
икономическа политика..., не водят 
до никакви резултати, а трудът днес 
е, така да се каже, всекидневно 

                                                 
                                                215 Голман, Д. (2010) Новата социална 

интелигентност. ИК „Изток-Запад”, 
София, с. 15. 
216 Голман, Д. (2010) Новата социална 
интелигентност. ИК „Изток-Запад”, 
София, с. 16. 
217 Пак там, с. 89-90. 

възпроизвеждане на излишна 
заетост218. 

*** 
Липсата на работни места повишава 
степента на тревожност – дори тези, 
които имат работа, се притесняват, 
че могат да бъдат уволнени или 
съкратени, и са наясно, че ако това 
им се случи, ще бъде много трудно 
да си намерят друга работа219.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
218 Бек, У. (2001) Световното рисково 
общество. ИК „Обсидиан”, София, с. 23. 
219 Стиглиц, Д. (2010) Свободно падане. 
Америка, свободните пазари, кризата и 
виновните за нея. ИК „ИнфоДАР”, София, 
с. 114. 
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У 
 

Ум, мислене, приложение на ума 
... не е достатъчно да имаш добър ум, 
важното е и добре да го използваш. 
(Р. Декарт)220  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
220 Съйкова, Ив., С. Съйкова (1999) 
Технология на творческото мислене. 
София, с. 1. 
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