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Предговор

Защо бъдещето и то не само на всеки от нас поотделно, но и на общество-
то изглежда толкова непрозрачно? Нашето умение да проникваме във все по-
дълбоките структури и процеси на физическия свят непрекъснато нараства, но 
знанията ни как да привлечем желаните събития и да отблъснем нежеланите 
изглеждат също толкова ненадеждни, колкото и на предците ни от каменната 
ера. Изумяваме се от грандиозните материални, културни и административни 
достижения на великите човешки цивилизации като тези на Индската, Месопо-
тамската, Китайската, Гръцката, Римската, но сме все така далеч от логичното 
и аргументирано обяснение на тяхното рухване. Както впрочем и на тяхното 
раждане. И докато за буквално светкавичното заличаване на някои общества, 
като това на маите и на ацтеките, можем да обвиним испанските конкистадори 
с тяхната алчност и невежество, за разпада на Съветската империя нито една от 
многото причини, посочвани и коментирани през изминалите три десетиле-
тия, не изглежда достатъчно достоверна. Може би виждаме света, в които жи-
веем, твърде схематично и се опитваме да редуцираме неговата многофактор-
ност до малко на брой и познати принципи, създаващи илюзията за простота и 
подреденост. Или пък познавателната ни оптика е насочена в невярната посо-
ка, което води до неразумно прахосване на интелектуална енергия, физически 
усилия и социални ресурси за постигане на определеност и предсказуемост в 
области, където те са по начало непостижими.

Нобеловият лауреат по икономика за 2002 г. Даниъл Канеман в своя бест-
селър „Мисленето“ (2011) отбелязва, че ние сме „склонни да надценяваме сте-
пента, в която разбираме света, и да подценяваме ролята на случайността в съ-
битията. Прекалената ни увереност се подхранва от илюзорната сигурност на 
знаенето постфактум“1. Струва ни се, когато погледнем назад и като знаем как 
са протекли събитията, че не е трудно да изведем нишката на тяхната причинна 
последователност. Въпреки всичко, всеки път прогнозите за това, което ще се 
случи, се оказват ако не напълно неверни, то обезпокоително неточни.

Човешкото мислене е продукт на милиони години еволюция. При нея пър-
востепенната алтернатива е била или да оцелееш, или да станеш обяд за някой 
праисторически хищник. Ако простите причинно-следствени вериги, върху 

 1 Daniel Kahneman, 2011, Th inking, Fast and Slow, Macmillan, p. 17.
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които се градят изборите ни, бързите изводи и редуцирането на възможните 
ни реакции до най-неотложните, жизненоважни решения са закодирани и в 
нашите гени, едва ли е учудващо, че интелектуалният ни „софтуер“ блокира, 
когато трябва да се справи с десетки и стотици влияния, въздействия, връзки 
и събития, осъществяващи се едновременно. Обществената реалност, която 
е единствената позната и възможна за хората в качеството им на социални и 
разумни същества, включва много променливи, за повечето от които не подо-
зираме и не си даваме сметка, преди да са се превърнали в история. При това 
проблемът не е само в ограничените ни познавателни способности, а в приро-
дата на самото ни съвместно съществуване.

Основната задача на предлагания текст е да погледне на обществените про-
цеси от по-различна гледна точка. Усилията на повечето от най-проницателни 
умове на човечеството са били насочени към открояване на повтарящите се ме-
ханизми, модели, закони, чието формулиране според тях ще позволи не само да 
вникнем в дълбинните структури на човешкото ни битие, но и да предскажем 
какво следва и как да насочим бъдещето в желаната посока.

Възможно е обаче подобна нагласа и изградените на нейна основа изсле-
дователски програми да са погрешни. Независимо от неимоверно нарасналите 
технически възможности на изчислителните ни устройства и множеството ус-
пешни проекти за разкриване и обяснение на все по-интригуващи зависимо-
сти и елементи на физическия микросвят, социалната действителност остава 
непостижима в нейната многомерност и неповторимост. Не само не можем да 
отгатнем какво ще се случи с обществото ни в близко бъдеще, но не разпола-
гаме с инструменти да предвидим със задоволителна точност дори събитията, 
които пряко ни засягат като индивиди и върху които би следвало да имаме най-
много възможности да повлияем.

Защо нещата стоят по този начин? Един от вероятните отговори е, че нео-
пределеността е фундаментална характеристика на действителността. Можем 
да изучим и предвидим онова, което се повтаря, което възпроизвежда едни и 
същи последователности и причинно-следствени зависимости, но няма как да 
познаем свят, който се самосъздава и то само в еднократни форми, свят, който 
„черпи творческо вдъхновение“ от хиляди и милиони събития, разположени в 
различни точки на времето и пространството. Дали не е крайно време да прие-
мем мисълта, че реалността не е написана книга, която чака да бъде прочетена, 
нито пък че съществува Главен архитект, чиято грандиозна конструкция на све-
та може да бъде разгадана?

Първа глава на книгата има за задача да се опита още веднъж да отговори 
на въпроса какъв е двигателят на социалните процеси и може ли той да бъде 
изучен по същия начин, по който природните науки вникват в тайните на не-
живата природа, а биологията – в механизмите, пораждащи и унищожаващи 
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живота. Целта на втора глава е да обобщи това, което знаем за неопределеност-
та, случайността, хаоса, нелинейността и фракталния характер на действител-
ността. Трета глава е организирана около очертаването на системната научна 
парадигма и нейната приложимост към сложната, отворена и холистична по 
характеристиките си система, наречена общество. А четвърта глава се опитва 
да даде възможен отговор за механизма на пораждане и самовъзпроизвеждане 
на неопределеността, както в личен, така и в социален план.

Разбира се, в светлината на основния проблем, дискутиран в книгата, този 
за неопределеността и случайността в обществото, главното е да приемем ми-
сълта, че нито историята ни, нито бъдещето ни имат генерална посока и крайна 
цел. И посоката, и целта ни се конструират и променят всеки път с всяко наше 
решение, с всеки наш избор и с всяко наше действие.

Нищо, че в многомилиардния човешки оркестър всеки поотделно има поч-
ти незабележима роля. Мелодията е обща и всеки звук е от значение.


