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ЗА МНОЖЕСТВЕНОСТТА НА 

ОБЩЕСТВАТА, КОИТО НЕ 

СЪЩЕСТВУВАТ. РАЗХВЪРЛЯНИ 

РАЗМИСЛИ. 
 

 

Попаднах случайно на статията на двама полски изследователи. Когато я 

прочетох си дадох сметка, че те са формулирали ясно и са 

систематизирали идеите, които се гонеха в ума ми през последните 

десетина години, но за които така и не ми остана време да се замисля, да 

ги развия и да ги подредя. Дори сега тук само нахвърлям нещичко от тях. 

Сигурен съм, че статията, за която става дума, заслужава да се преведе на 

български език, но съм и сигурен, че поне засега, аз няма да бъда 

преводача по ред причини. За какво става дума в тази статия? 

Самото й заглавие подсказва съдържанието й: „Какво е мрежово 

общество и защо то не съществува?“1. 

Съвременните социални науки са изключително продуктивни, когато 

става дума за създаване на нови термини. Например понятията за 

обществата – за последни 30-50 години те сътвориха: 

(1) мрежово общество,  

(2) информационно общество,  

(3) потребителско общество,  

(4) общество на риска,  

(5) рефлексивно общество,  

(6) флуидно общество,  

(7) постиндустриално общество,  

(8) постмодерно общество,  

(9) масово общество,  

(10) общество на знанието,  

(11) гражданско общество, 

(12) медийно общество 

                                                           
1 Graszewicz, M. D. Lewiński (2010) Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono 
nie istnieje? W: Nowe Media, № 1, s. 13-21; с. 14-15 
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(13) общество на ремисията и т.н.  

Съвсем нормално е човек да се запита в кое от тях живее? Или живее 

едновременно във всички тях? Нещата се усложняват ако започнем да 

добавяме понятия като: „новонаселение“, „номадство“, „виртуални 

общности“, социални мрежи“ и др. 

Според мен всички тези термини трябва да се разглеждат само 

като своеобразни метафори, които отразяват и насочват 

вниманието към нови, значими социални феномени или 

трендове, които се появяват, развиват и тряйно се настаняват в 

съвременното човешко общество.  

Убеден съм, че отделянето на отделни феномени, явления и процеси, 

оценката на различни подсистеми и/или компоненти на системата и 

последващото им добавяне като прилагателно към съществителното 

„общество“ води или може да доведе до сериозни теоретични 

опростявания и емпирични изкривявания. „Не само защото обществото е 

сложен процес на интегриране на функционални подсистеми, а търсенето 

на прости, еднофакторни оператори на обществото, „центрове“, висши 

системи, принизява социалната теория до мрака на позитивизма, но 

преди всичко защото налага един вид теоретична бедност, теоретичен 

редукционизъм, изумителен още от времето на бръснача на Окам. 

Защото е невъзможно обществото да бъде сведено само до медии, 

икономика, флуидност или рефлексивност“ (с. 14). 

Например понятието „общество на ремисията“, въведено от А. Франк. За 

мен то е метафора за пределните граници на съвременната медицина да 

се справя с хроничните болести. Целта на тази медицина, независимо коя 

или каква парадигма доминира в нея в даден момент, е постигането на 

ремисия или ниска актовност на болестта, което е различно от ремисията. 

И това е тотално явление, присъщо на всички здравеопазни системи и на 

цялата медицина, прилагана днес в света. Това, обаче не поражда 

„общество“, дори само поради това, че обществото не може да бъде 

сведено само до медицина, само до здравеопазване или само до хронични 

заболявания, или само до ремисия, колкото и важни да са те.  

Друг пример. „Понятия като „информационно общество“, „мрежово 

общество“, „медийно общество“ не са нищо друго „и нищо повече от 
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наблюдение на нарастващата динамика на подсистемата на масовите 

масмедии“ (с. 14). 

Всяко новоизмислено общество има „медийното предимство“ да 

предлагат едноаспектни, еднофакторни обяснения и следователно и 

много опростени обяснения „(нещо като „генът, отговорен за нещо“ в 

биологията)“. Тези обяснения може и да са подходящи за резюмета, за 

обобщени интерпретации за рубриките „Същност на интелигентността“ 

или „Общество“ на седмичните вестници. А авторите на тези „х общества“ 

си осигуряват медийно признание, съчетано с обилно медийно 

присъствие (Бек, Бауман, Кастелс) (с. 16). 

Според Грашевич и Левински самите социални науки не са защитени от 

магията на медиатизацията, т.е. до известна степен те възприемат 

„ненасилствено“ натрапените правила на средствата за масова 

информация и авторите на прости, блестящи, уж ефективни „теоретични“ 

синтези от няколко изречения имат голям шанс да се окажат сред често 

цитираните авторитети. Защото „общество на…“ също е отлична модна 

дума, която често „освобождава (и може би именно поради това е 

популярна) не само от щателно теоретизиране, но и замества 

емпиричните процедури“ (с. 16). 

Подобна ситуация може да се наблюдава и в медицината, която също се 

оказва генератор на non sense термини, дори в още по-голяма степен. 

Например „персонализирана медицина“ (медицината още от 

времето на Хипократ винаги е била, е и ще си остане персонализирана, 

т.е. лекарите работят винаги с конкретни случаи, с конкретни пациенти, с 

конкретни загадки), „медицина, основана на доказателства“ (всяко 

лекарство, всяка терапия в медицината се основават на доказателствата, 

натрупани от опита на тяхното приложение от предишните поколения 

лекари, а не се въвеждат в употреба a priori), „грижа/медицина, в 

центъра на която е пациентът“ (интересно, кой друг би могъл да 

бъде в центъра на медицината? И ако сега този модерен подход се смята 

за много модерен и важен, то е редно да си зададем въпроса „А досега, 

къде беше пациентът?“) и др.  

Накрая ще спомена само, че в статията има множество идеи, които 

заслужават особено внимание и развитие. Дали ще се намерят 

задълбочени изследователи-социолози (твърде съмнително, като имам 
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предвид маргиналните като значение социални проблеми, които се 

превръщат в политически удобни предмети на изследване и все по-

голямото преклонение пред псевдонауката и наукоподобността), които да 

поработят в тази област на теоретична демитологизация на социалните 

науки? 

проф. дсн Божидар Ивков 

 


