
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА- ЕДНО 

РЕАЛИСТИЧНО РАЗБИРАНЕ 

Богgан БогgаноВ 

Kamo kазВам „реалuсmuчно разбиране", имам npeg

Bug набор om анmроnоло2uчнu ар2уменmu, koumo nocma

Bяm meмama 2лобалuзацuя В no-щupok koнmekcm. ТоВа 

не ноВо nogxo.жgaнe се слеgВа om мнозина uзcлegoBame

лu, u om aBmopumemu В разрабоmВанеmо на meмama ka

mo Зu2мунm Бауман. Заgача В случая е ap2yмeнmume на 
moзu Bug nogxo.жgaнe ga се uзka.жam no-omkpumo, kamo 

се koмeнmupam u Bpъзkume, В koumo me Влuзаm. 

ОсноВнаmа mеза, koяmo се разВuВа npu no-nocлego

Bameлнomo nолзВане на m. нар анmроnоло2uчнu ар2умен

mu, е, че .маkар и съВре.мекка про.яВа, г.л,обал,изацията е 

израз ка по-трайка черта ка чоВешkото социал,ко съще

стВуВаке. Тази черmа се npegcmaBя с разлuчнu mepмu

нu, но може бu нaii-чecmo mя се назовава иктегрираке. 

И maka, незаВuсuмо за kakBo Време u kakBu услоВuя 

на .жuBom cmaBa gума, чoBewkomo същесmВо непремен

но се uнme2pupa - В no-мaлku u nо-2олемu общносmu. Дър

.жаВumе u cmpaнume, съюзumе, kopnopaцuume u npoчue 

са uнme2pupaщu cucmeмu. Те са съсmаВенu om no-мaлku 

makuBa cucmeмu u yчacmBam В nо-2олемu. 

Раз2ърнаmо kомnлеkсно uнme2pupaнe е u 2лобалuза

цuяmа. ЧoBewkomo същесmВо се е uнme2pupaлo В мuна

лоmо В no-мaлku uнme2pupaщu системи, gokamo gнес е 

uзnраВено npeg 2лобално uнme2pupaнe, обхващащо цяло

то чоВечесmВо. ЗаgаВа се u gpy20 nо-обхВаmно uнme2pu

paнe - kъм gpy2u цuBuлuзaцuu В kocмuчecku план. 

Ommyk u nъpBuяm ар2уменm на формулuранаmа те

за. Peaлucmuчнomo разбиране на 2лобалuзацuяmа npeg-
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nола2а mя ga не се раз2лежgа oбekmuBucmuчнo kamo не

що В себе cu с npegukamu-kaчecmBa, оmнасящu се само за 

нея. Значение има и съgържащоmо се В ugeяma 2лобалu

зацuя gpy20, koemo omBeжga kъм nо-обща фунgаменmал

на nрояВа на чоВешkоmо същесmВуВане. 

Om koemo слеgВа u нормата мuслещuяm no moзu на

чин ga не смяmа, че хората са същесmВуВалu nо-рано В 

общности и общесmВа, gokamo се2а са сами no себе cu В 

eguн оmВорен 2лобалuзuращ се сВяm. Или kазано nоло:жu

mелно, мислещият реалистично no Въnроса смяmа, че 

чоВешkuяm сВяm nроgължаВа ga се ор2анuзuра nocpeg

cmBoм общносmu, uнcmumyцuu и норми с maзu разлukа, 

че gнес me са nоВече и Влuзаm В no-koмnлekcнu оmноше

нuя, omkoлkomo В миналото. 

Koмnлekcнocmma е налице и В случаumе на npocma 

социална cucmeмa. Тя Buнa2u се изразява В няkаkВо съВ

месmяВане и насла2Ване. Kakmo nрuмерно В kлacuчecka 

Amuнa нoBume общности и институции се насла2Ваm u 

съВмесmяВаm с no-cmapu. Paзлukama е, че gнес meзu на

сла2Ванuя u съВмесmяВанuя са мно20 nоВече и несраВнu

мо no-koмnлuцupaнu. 

Ommyk и Въз2леgъm, че 2лобалuзацuяmа е nроцес на 

kомnлuцuране, nрояВен и В съВмесmяВане на нoBume 2ло

балнu общности и институции с no-cmapu. Поgобно мир

но, но и nogpuBнo съВмесmяВане cmaBa u npu noяBama на 

нацuоналнаmа gържаВа. ТаkъВ е u съВременнuяm случаи 

с paзkлameнume om 2лобалнаmа ukoнoмuka и kyлmypa 

ycmou на нацuоналнаmа gържаВа. 

В moзu peg om ар2уменmu Влиза u ugeяma, че общно

сmнumе цялосmu, В koumo се uнme2pupa чоВешkоmо съ

щесmВо, същесmВуВаm не оmgелно, а сВързано. Инcmu

myцuu kamo ceмeiicmBomo, нацuоналнаmа gържаВа, ЕВ, 

poneiickuяm съюз и Ор2анuзацuяmа на oбeguнeнume нa

pogu образуВаm Възел om Взаимно означаВащu се Възмо:ж

носmu. 
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СлеgВащuяm ugeя на peaлucmuчнomo разбиране no 

meмama е, че нацuоналнumе gържаВu u 2лобалuзuращu

яm се сВяm не са oбekmuBнo gageнu неща със сВоя суб

станция. ДържаВumе, общесmВаmа u общностите заеg

но с uнcmumyцuume, koumo 2u op2aнuзupam u noggъpжam, 

не същесmВуВаm no същия начин kamo omgeлнomo чо

Вешkо същесmВо. СъщесmВуВаm Виртуално, gokamo чо

Вешkоmо същесmВо същесmВуВа реално. 

То2аВа kou е cyбekm на 2лобалuзацuяmа? Слеg kamo 

mя е нещо nроцесно, бu mрябВало ga може ga се numa kou 

е moзu koмymo се случВа, kou 2лобалuзuра uлu npemъpnя

Ba 2лобалuзuране. Обuчаuноmо mBъpgeнue е, че се 2лоба

лuзuра чоВечесmВоmо uлu cBemoBнomo общесmВо, че се 

2лобалuзuраm omgeлнume no-мaлku общесmВа на cmpaнu 

или ·институции. 

Да, но общесmВаmа u cmpaнume са само речеВu, а не 

geucmBumeлнu cyбekmu. Има речево раВенсmВо межgу 

бъл2арuн u Бъл2арuя В смисъл, че u egнomo, u gpy2omo е 

cyбekm, но geucmBumeлeн cyбekm на случване u nраВене 

е omgeлнuяm бъл2арuн, а не Бъл2арuя. 

То2аВа koe е geucmBumeлнomo В mBъpgeнuяma, че 

учасmВащаmа В 2лобалuзацuяmа Бъл2арuя npaBu нещо uлu 

u се случва нещо? ТоВа, че с maзu речева фu2ура се npeg

cmaBя сумаmuВно geucmBumeлнomo, koemo Вършат бъл-

2арumе npegcmaBumeлнu лuчносmu - npeзugeнmъm, мu

нucmъp-npegcegameляm, eBpokoмucapяm u npoчue. 

Taka че no-peaлucmuчнama ugeя е, че ВъВ Bcuчku слу

чаи на uнme2pupaнe u 2лобалuзuране geucmBumeлнuяm 

cyбekm на cmaBaщomo uлu Вършеното е omgeлнuяm чо

Веk. Tou се kpue заg oбekmuBaцuume на npaBeщu нещо общ

ности, cmpaнu uлu uнcmumyцuu. 

Оmgелен чоВеk обаче не означава реалния оmgелен 

чоВеk, а усреgненuя nоВmарящ се uнguBug. KakBo му е mo-

2aBa no-peaлucmuчнomo на moBa 20Ворене? Усреgненuяm 

uнguBug не е лu също абсmраkцuя kamo cmpaнama, uн-
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cmumyцuяma uлu цялосmmа на чоВечесmВоmо? Абсmраk

цuя е, но no-npocma u nо-наблюgаема. 

ДeucmBumeлнo mрябВа ga ВярВаме на npegлшkeнama 

om Анmънu Гugънс формула, че caмokoнcmumyupaнemo на 

uнguBuga е унuВерсалноmо cBoucmBo на моgернаmа лuч

носm u на моgерноmо zлобалuзuращо се общесmВо, koemo 

е общесmВо на caмokoнcmumyupaщu се лuчносmu. 

Но, разбира се, maзu формула сочu ugеално, а не ре

ално nоложенuе, ugеално В gBouнuя смисъл, че caмokoн

cmumyupaщuяm се uнguBug е cpegнuяm nоВmарящ се uн

guBug u че caмokoнcmumyupaнemo е нещо gобро-желано

цел, m. е. mенgенцuя, а не нещо nоВсемесmно реалuзuрано. 

Иначе съВременноmо чоВешkо общежumuе е пълно с 

uнguBugu, koumo не се caмokoнcmumyupam, не npaBяm 

самu сВояmа ugeнmuчнocm с ноВu u ноВu npegukamu В 

зaBucuмocm om cumyaцuяma, В koяmo са, а се onpegeляm 

с mBъpgu npuнagлeжнocmu u gopu cmpagam om moBa, че 

uм лuncBa mBъpga nрuнаgлежносm, koяmo ga zu оmърВе 

om бремето на nосmоянноmо caмokoнcmumyupaнe. 

Което nроясняВа защо се zлобалuзuра съВременнu

яm сВяm. Защото pacme броят на caмougeнmuфuцupa

щume се сВобоgнu лuчносmu. Броят им u сВобоgноmо uм 

gBuжeнue е eguн Bug mяza за nоражgане на Все nоВече u 

nо-обемнu cucmeмu за uнmezpupaнe. 

По-zорноmо nроясняВа още защо zлобалuзацuяmа не 

ВърВu леkо. Защото zлобалuзuращоmо uнmezpupaнe не се 

слеgВа om Bcuчku. Мнозина npegnoчumam часmuчноmо 

uнmezpupaнe. А u gpyzo - npu moлkoBa налuчнu начuнu за 

zлобалuзuране egнu cлegBam egнu, gpyzu gpyzu начuнu на 

uнmezpupaнe, а mpemu жuВеяm nо-малkо uлu nоВече ge

зuнmezpupaнo. 

Именно защото е сВобоgно, чоВешkоmо същесmВо не 

може ga бъgе засmаВено ga бъgе nogBuжнo u самосmоя

mелно cnopeg еgна u съща норма u В еgна u съща cmeneн. 

ЧоВешkоmо същесmВо може ga бъgе nоgмамено uлu ga се 
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самоuзмамu ga Влезе В няkое ноВо uнme2pupaнe. Но, ma

ka uлu иначе, В eguн момент mo uзлuза om uнme2pupaнe

mo u моgерноmо Време u се npuюmяBa В няkаkВо минало. 

Глеgнаmа moчka на cmaBaщomo с omgeлнomo чoBew

ko същесmВо nроясняВа u gpy20 - защо нарасmВанеmо на 

2лобалuзацuяmа не е нumo раВен, нumo mоmален nроцес, 

а нещо kрuВолuчещо u защо няма 2аранцuя, че 2олямаmа 

Вълна на 2лобалuзацuяmа слеg Bmopama сВеmоВна Воина 

няма В eguн момент ga се забаВu u omcmъnu. Kakmo u В 

мuналоmо, u В съВременносmmа nogeмъm на uнme2pupa

нemo може ga бъgе nослеgВан om geзuнme2pupaнe. 

Taka е, защото 2лобалuзацuяmа не е egнakBa за Bcuч

ku. Koemo npaBu реалносmmа nо-разноnосочна om mен

gенцuяmа, а u неравно ор2анuзuрана kamo Време. ТоВа е 

ecmecmBeнo - Bcuчku чoBewku реалносmu са мно20Времен

нu. ПpeguмcmBomo на моgерноmо Време е само В moBa, 

че mo е мно20Временно no съзнаm u uнсmруменmално оВ

лаgяВан начин. 

ПоВечеmо om meзu ugeu се cлegBam om eguн Bug съв

ременна анmроnоло2uя, koяmo насmояВа, че nроблемu

mе на соцuалноmо същесmВуВане се nроясняВаm no-goб

pe В 2леgнаmа moчka на оmgелнuя чоВеk. По-gобре озна

чава no-peaлucmuчнo, а no-peaлucmuчнo moBa общесmВа

mа u общесmВенumе uнcmumyцuu ga се мuсляm не kamo 

заmВоренu ugeнmuчнu на себе cu неща, а kamo nоmенцu

алнu сложни oбekmu, uзлъчВащu npegukamu-kaчecmBa, с 

koumo omgeлнuяm чоВеk cmpou cBoemo себе cu. 

Което Bogu u go gpy20 omнoweнue kъм слоВоmо, go 

разбuранеmо, че Всяkо kазВане наслоява значения u че 

gyмume u нещата не cъBnagam. ТаkъВ е случаят u с gy

мama 2лобалuзацuя, koяmo ВърВu заеgно с koмnлekc om 

не неnременно gобре съчеmаВащu се значения. Размuна

Ванеmо заnочВа om emuмoлo2uчнume Внущенuя за обхва

щане на глобуса, на moзu сВяm на земята u за moBa, че 
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чо8еkъm nо-рано не е имал цял с8яm, а се2а 8ече 20 uма 
uлu заnоч8а ga 20 uма. 

Да, но хората се разлuча8аm om същесm8аmа без 
eзuk no mo8a, че uмam ugeя за с8яm u че mя не cъ8naga с 
koнkpemнuя с8яm, 8 koumo жu8еяm. То8а несъ8nаgане е 
nроблем, но u нещо nоложumелно. Защото nopagu несъ8-
nаgанеmо хората се стремят и kъм съ8nаgане, u nосmо
янно насла28аm 8 съзнаннеmо u peчe8ume cu uзя8u kak
mo значения, maka u c8emo8e. 

Заmо8а u 2лобалuзацuяmа е не само стремеж kъм 
обх8ащане на moзu с8яm на земята, но u kъм наgх8ърля
не. Наgх8ърлянеmо е gpy2omo gобро име за npegcma8янe 
на m. нар. uнme2pupaнe. Omgeлнuяm чо8еk се uнme2pu
pa, за ga наgх8ърлu себе cu, ga наgх8ърлu с8ояmа слабост 
u неgосmаmъчносm, а nосле заеgно с цялото, kъм koemo 
се uнme2pupa, ga наgх8ърлu u не20. 

Полезно е ga се 8ър8u u no maзu лuнuя на 208орене, 
ga не се uзnaga В cлegama на eguн термин u съоm8еmно 8 
peuфukaцuя, а 208орещuяm ga се omмecm8a om eguн тер

мин kъм gpy2. Да, 2лобалuзацuяmа е uнme2pupaнe, но uн
mе2рuранешо е u наgхВърляне. Глеgнаmа moчka на uнgu-
8uga om8eжga u 8 maзu разщuрumелна nocoka. 

Но шя om8eжga u kъм разлuча8анеmо, за koemo nлe
gupa фtJрмулuранаm.а 8 началото теза - на cmapomo uлu 
mpauнomo В чо8ещkаmа жизнена cpega, koemo нареkох 
uнmе2рuране-наgх8ърляне, от ноВоmо и съ8ременноmо, 
koemo наричаме 2лобалuзuране. 

Кои са съВременнumе nрuзнацu на 2лобалuзацuяmа, 
лunc8aщu 8 мuналоmо? Пpegu 8cuчko ckopocmнomo нара
сm8ане на броя на реално nogBuжнume uнgu8ugu, npemъp
nя8aщu, но u npeguз8ukBaщu 2лобалuзuране. Като kаз
Вам uнgu8ugu, имам npegBug u meзu, koumo са cyбekmu 
на общносmнu geucm8uя. 
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В съВременнuя сВяm са несраВнuмо nоВече и uнguBu

gume, koumo се gBшkam реално, но u мно2оmо BugoBe cy

бekmu на geuнocmu, на различни uнguBugyaлнu, но и на 

огромен брои общносmнu geuнocmu. Добавя се и усло.ж

ненuеmо, че eguн u същи чоВеk учасmВа В zлобалuзuране

mо и с uнguBugyaлнa, и с общносmна роля. 

Kak е В анmuчнuя сВяm? ДВшkещumе се uнguBugu и

съоmВеmно azeнmume на uнmezpupaнe са nо-малkо и са 

зakpeneнu за onpegeлeнu роли. Поети или философи, те 

обukаляm cBema на Среguземноморuеmо u оnреgелено go

npuнacяm то ga е nо-2олям реален сВяm, В koumo се no

мecmBam no-мaлku. 

За noBeчemo gpeBнu хора обаче uнmezpupaнemo cma

Ba no ugеален нecBemcku начин, наu-чесmо no nразнuцu 

със слушане на mekcmoBe u участие В kyлmoBe. Празнu

цumе, kyлmoBeme, peлuzuoзнume gokmpuнu, а nо-kъсно u 

peлuzuoзнama Вяра са за mях uнcmpyмeнmume за koнcm

pyupaнe на nо-zолям сВяm от този, В koumo .жuВеяm, nо

zолям имагинерен сВяm. 

ТоВа, разбира се, cmaBa u gнес. Но несъмнено gнеш

ноmо реално uнmezpupaнe е с несраВнuмо nоВече cyбek

mu и съоmВеmно на mях разnолаzа u с несраВнuмо nоВече 

инструменти. От XV Bek насам makъB инструмент за 

uнmezpupaнe е neчamнama kнu2a u многото BugoBe лu

mepamypa, за noяBama на koumo ме.жgу gpyzomo cnocoб

cmBa и akmъm на uнguBugyaлнomo четене. В cлegBaщu

me BekoBe Все nо-убързено се gобаВяm ноВu и ноВu uнcm

pyмeнmu. 

Наu-същесmВенаmа goбaBka на сkорошнаmа моgер

носm е Интернет и разВuлаmа се с него guzumaлнa kyл

mypa, koяmo nозВоляВа на Все nоВече хора ga cmaBam u 

mekcmonpouзBogumeлu, и kamo Влuзаm В наu-разлuчен Bug 

gocmъnu, ga koнcmpyupam eguн nogBшkeн Виртуален сВяm. 

Taka В maзu zлобалuзuрана u zлобалuзuраща cpega се 

срещат nо-рано силно разgеленumе u gopu npomuBono-
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cmaBeнu koнkpemeн реален u uма2uнерен ugеален сВяm. 
Те се сВързВаm В kpexkomo gu2umaлнo eguнcmBo на Bup
myaлнomo, koemo се реалuзuра, u на реалното, koemo се 
Bupmyaлuзupa. 

Разбира се, ako нu е мuл mермuнъm 2лобалuзацuя, 
можем ga 20Ворuм u само с не20 u ga наречем peg kyлmyp
нu npoяBu на мuналоmо u наu-Вече стремежа kъм цял nо-
2олям uма2uнерен сВяm 2лобалuзацuя. И Все nak е no-goб
pe mермuнъm ga се отнася nо-mясно за съВременнаmа 
cBemcka mенgенцuя kъм съзgаВане на реално uнme2pu
paн чоВешku сВяm на земята u maзu mенgенцuя ga не се 
смесва с uckoннomo ugеално формаmuране на целu cBe
moBe, xapakmepнo за Всяkо чоВешkо същесmВуВане. 

Което не npeчu ga се наnомнu, че оmgелянеmо на 
egнomo от gpy2omo е Възможно само gоняkъgе. Реално
то u ugeaлнomo uнme2pupaнe са сВързанu. Знаем защо. 
Защото Всяkо реално uнme2pupaнe се npegxoжga om uge
aлнama ugeaлнocm на мечmаенеmо u nо-реалнаmа ugeaл
нocm на cxeмama-npoekm. 

Ommyk u mpygнocmma ga се npokapa omчemлuBa 2ра
нuца межgу съВременноmо 2лобалuзuране u gосъВремен
ноmо uнme2pupaнe. Не може u nopagu gpy20 - защото нu
kоя съВременносm не е В съсmоянuе ga бъgе чucmo съВре
менна. ЗаmоВа u 2лобалuзацuяmа има u ще nроgължu ga 
uма работа със съnернuчещu u фунgаменmалuзмu. 

Далu може ga се нanpaBu нещо срещу moBa съnернu
чесmВо? Може нещо малkо. То е meopemuцume на 2лоба
лuзацuяmа ga се omkюkam om omBemнuя ygap ga я раз
бuраm фyнgaмeнmaлucmku u ga се noggaBam на заблуgа
mа, че е Възможно чоВечесmВоmо ga жuВее В еgноmонен 
общ сВяm u еgноmонно общо Време. 
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