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Животът е безкрайна борба и низ от конфликти, и вие не можете да се 
борите ефективно, ако не сте идентифицирали вашите противници. На-
учете се да изкарвате наяве противниците си, да ги разпознавате по при-
знаците и проявите, които разкриват враждебност. И когато вече ги 
държите под око, им обявете война вътрешно, незабелязано. Вашите про-
тивници могат да ви активизират към целенасочени действия.
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Най-често това, което ви пречи в борбата и ви носи несполуки, е минало-
то. Вие трябва съзнателно да водите война срещу миналото и да си нало-
жите да реагирате на настоящия момент. Бъдете безжалостни към себе 
си; не повтаряйте същите досадни методи. Мислено водете партизанска 
война, като не допускате статични защитни линии – направете всичко 
гъвкаво и мобилно.
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СЪБИТИЯТА: СТРАТЕГИЯ НА ПРОТИВОВЕСА

Разумът има склонността да губи равновесието си в разгорещеността на 
битката. Жизненоважно е да запазите присъствие на духа, да поддържа-
те умствените си способности при всякакви обстоятелства. Направете 
разума си издръжлив на несполуки. Научете се да се откъсвате от хаоса 
на бойното поле.
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Вие сте най-лошият си враг. Губите скъпоценно време да мечтаете за 
бъдещето, вместо да се занимавате с настоящето. Скъсайте връзките 
си с миналото; влезте в непозната територия. Поставете се в ,,смъртна 
зона“, където зад гърба ви има само високи стени и трябва да положите 
адски усилия, за да излезете живи оттам.
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Проблемът при ръководенето на всяка група е, че всеки отделен човек не-
избежно има свой собствен дневен ред. Затова вие трябва да изградите 
управленска верига, в която хopaтa не се чувстват притеснени от вашето 
влияние, за да ви следват. Създайте чувство на съучастие, но не изпадайте 
в състояние на групово мислене – в ирационалността на колективното 
вземане на решения.
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Критичните елементи при война са скоростта и приспособимостта – 
способността да са придвижвате и да вземате решения по-бързо от вра-
га. Разделете силите на ваше разположение на независими групи, които 
могат да действат и да вземат решения самостоятелно. Направете тези 
сили гъвкави и пробивни, като им вдъхнете духа на кампанията, зададете 
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Тайната за мотивирането на хората и поддържането на духа им е да ги 
подтикнете да мислят по-малко за себе си и повече за групата. Приобще-
те ги към някаква кауза, въвлечете ги в кръстоносен поход срещу омразния 
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враг. Накарайте ги да виждат оцеляването си като свързано с успеха на 
армията като цяло.
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Всички ние имаме своите ограничения – енергията и уменията ни стигат 
само донякъде. Трябва да знаете границите на възможностите си и вни-
мателно да подбирате битките си. Обмислете неявните разходи за война-
та: загубеното време, прахосаната политическа благосклонност, огорче-
ният противник, който ще се стреми към реванш. Понякога е по-добре да 
се изчака, да се подкопаят тайно устоите на противника, отколкото да 
се води директна битка с него.
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СТРАТЕГИЯТА НА КОНТРААТАКАТА

Ако се задвижите първи – и започнете да атакувате, – това може да 
ви постави често в по-неблагоприятно положение: така вие разкривате 
стратегията си и ограничавате свободата на избора си. Вместо това е 
по-добре да откриете предимството да обуздавате мощта си и да оста-
вяте другата страна да се задвижи първа, давайки ви по този начин гъвка-
востта да атакувате от всеки възможен ъгъл. Ако вашите противници са 
агресивни, подмамете ги да се впуснат в прибързана атака, която ще ги 
постави в слаба позиция.
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СТРАТЕГИИ НА ВЪЗПИРАНЕТО

Най-добрият начин да отблъснете агресорите е, на първо място, да ги 
принудите да се въздържат и да не ви нападат. Изградете си репутация, 
че: вие сте малко луди; не си струва да се бият с вас. Несигурността поня-
кога въздейства по-плашещо, отколкото откритата заплаха: ако вашите 
опоненти никога не са сигурни каква мръсотия можете да им сервирате, 
те едва ли ще искат да разберат това.
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ЗАМЕНЕТЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА ВРЕМЕ:
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Да отстъпиш пред силен враг не е знак на слабост, а на сила. Устоявайки на из-
кушението да отвърнете на някой агресор, вие си купувате ценно време – време 
да се съвземете, да обмислите положението, да потърсите някаква перспекти-
ва. Понякога можете да постигнете повече, като не правите нищо. 
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ГУБЕТЕ БИТКИ, НО СПЕЧЕЛЕТЕ ВОЙНАТА:  
ГЛОБАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

Глобалната стратегия е изкуството да се вижда отвъд битката и да се 
правят сметки за бъдещето. Тя изисква да се съсредоточите върху крайна-
та цел и да създадете добри планове за постигането є. Оставете другите 
да се увличат и объркват във водовъртежа и обратите на битката, като 
се наслаждават на дребните си победи. Глобалната стратегия ще ви до-
несе най-висшата награда: да се смеете последни.
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ОПОЗНАЙТЕ ВРАГА СИ:
РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА СТРАТЕГИЯ

Мишената на вашите стратегии трябва да бъде не толкова армията, с 
която предстои да се срещнете, колкото разумът и начинът на мислене 
на човека, който ще води тази армия. Ако разбирате как работи неговият 
ум, вие ще притежавате ключа, с чиято помощ ще можете да го заблуж-
давате и контролирате. Научете се да разпознавате хората, да улавяте 
сигналите, които те несъзнателно изпращат относно своите вътрешни 
мисли и намерения.

14 – стр. 286

СМАЖЕТЕ СЪПРОТИВАТА С БЪРЗИНА И НЕНАДЕЙНОСТ: 
СТРАТЕГИЯТА НА СВЕТКАВИЧНАТА ВОЙНА

В свят, в който много хора са нерешителни и извънредно предпазливи, при-
лагането на голяма скорост ще ви придаде страхотна мощ. Нанасяйки 
удар първи, преди вашите противници да имат време да помислят или да 
се подготвят, вие ще ги накарате да се проявят като емоционални, не-
уравновесени и склонни да грешат.
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15 – стр. 296

КОНТРОЛИРАЙТЕ НАСОКАТА И РАЗВИТИЕТО НА  
КАМПАНИЯТА СИ: СТРАТЕГИИ НА ПРИНУЖДАВАНЕТО

Хората непрекъснато се мъчат да ви контролират и да ви принуждават. 
Единственият начин да постигнете надмощие е да направите вашата 
борба за контрола no-интелигентна и по-хитра. Вместо да се опитвате 
да доминирате всяка крачка на противниковата страна, стремете се да 
очертаете ясно самото естество на вашите взаимоотношения. Маневри-
райте така, че да контролирате мислите и намеренията на опонентите 
си, като провокирате емоциите им и ги заставяте да вършат грешки.

16 – стр. 318

УДАРЕТЕ ГИ ТАМ, КЪДЕТО ЩЕ ГИ ЗАБОЛИ:  
СТРАТЕГИЯТА ЗА СРУТВАНЕ НА ГЛАВНИТЕ ОПОРИ

Всеки има източник на сила, от който много зависи. Когато се вглеждате 
във вашите съперници, търсете под повърхността такъв източник, търсе-
те опорите им, които поддържат цялата им структура. Ако ги ударите 
там, това ще им причини несъизмерима болка. Намерете коя друга своя 
страна те ценят и бранят най-много – ето там трябва да ударите.

17 – стр. 332

СРАЗЕТЕ ГИ НА ЧАСТИ: СТРАТЕГИЯТА  
„РАЗДЕЛЯЙ И ПОБЕЖДАВАЙ“

Никога не се плашете от това как изглежда външно вашият враг. Вме-
сто това погледнете частите, които изграждат цялото. Ако успеете да 
разцепите вражеската група на части, посявайки разногласие и различия, 
можете да повалите и най-страшния неприятел. Когато срещнете труд-
ности или неприятели, превърнете конкретния голям проблем в малки, 
очевидно лесни за побеждаване части.

18 – стр. 353

РАЗКРИЙТЕ И АТАКУВАЙТЕ СЛАБИТЕ СТРАНИ НА  
НЕПРИЯТЕЛЯ СИ: СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБХОЖДАНЕ НА  

НЕПРИЯТЕЛЯ И АТАКА ПО ФЛАНГОВЕТЕ

Когато атакувате хората директно, вие втвърдявате тяхната съпроти-
ва и правите вашата собствена задача по-трудна. Има по-добър начин: 
привлечете вниманието на противницине си към техния фронт, след това 
ги атакувайте отстрани, където те най-малко го очакват. Подмамете ги 
да заемат много неизгодно за тях положение, да изложат на показ сла-
бостта си, след това ги пометете с огън отстрани.
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19 – стр. 373

ОБКРЪЖЕТЕ ВРАГА ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ: СТРАТЕГИЯТА НА 
ТОТАЛНОТО УНИЩОЖАВАНЕ

Хората използват всеки вид пукнатина във вашата защита, за да ви 
атакуват. Затова не им предоставяйте никакви пукнатини. Тайната е 
да обкръжите противниците си – да създадете безжалостен натиск от 
всички страни и да прекъснете техния достъп до външния свят. Когато по-
чувствате, че непоколебимостта на противниците ви отслабва, прекър-
шете волята им, като затегнете примката.

20 – стр. 389

ПОСТАВЕТЕ ГИ НАТЯСНО, ИЗПОЛЗВАЙКИ СЛАБОСТИТЕ 
ИМ: СТРАТЕГИЯТА „ЗАКЪСНЯЛА ЖЪТВА“

Независимо колко сте силни, да се сражавате в безкрайни битки е изто-
щително, скъпо и показва слабо въображение. Мъдрите стратези обик-
новено предпочитат изкуството на маневрирането: още преди да е за-
почнала битката, те намират начини да поставят противниците си в 
слаба позиция, което им осигурява лесна и бърза победа. Създайте дилеми: 
измислете маневри, които им предоставят избор от няколко начина за 
реагиране – като всичките от тях са лоши.

21 – стр. 415

ПРЕГОВАРЯЙТЕ, НО НЕ СПИРАЙТЕ ДА НАСТЪПВАТЕ: 
СТРАТЕГИЯТА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ВОЙНА

Преди и по време на преговорите трябва да продължавате да настъпвате, 
като упражнявате непреклонен натиск и принудите другата страна да 
приеме вашите условия. Колкото повече вземате, толкова повече може-
те да връщате при някакви отстъпки без особено значение. Създайте си 
репутация на упорити и безкомпромисни опоненти, така че хората да си 
плюят на петите, преди още да са се срещнали с вас.

22 – стр. 431

НАУЧЕТЕ СЕ КАК ДА ПРИКЛЮЧВАТЕ НЕЩАТА:  
СТРАТЕГИЯТА ЗА НАПУСКАНЕ НА СЦЕНАТА

В този свят ние сме преценявани по това колко добре довеждаме нещата до 
край. Объркано, нечисто или непълно приключване може да ви се отрази зле през 
следващите години. Изкуството да приключвате добре нещата включва да се 
знае кога трябва да се спре. Висша стратегическа мъдрост е да избягвате вся-
какви конфликти и объркани положения, от които няма реалистични изходи.
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Част V НЕКОНВЕНЦИОНАЛНАТА  
(МРЪСНАТА) ВОЙНА

23 – стр. 453

СМЕСЕТЕ НЕРАЗЛИЧИМО ФАКТИ И ИЗМИСЛИЦИ: 
ЗАБЛУЖДАВАЩИТЕ СТРАТЕГИИ

Тъй като нито едно живо същество не може да оцелее без способността 
да вижда или усеща какво става около него, вие трябва да направите мно-
го трудно за враговете си да узнават какво става около тях, включител-
но какво правите вие. Подхранвайте техните очаквания, изфабрикувайте 
фалшива реалност, която отговаря на техните очаквания, и те сами ще 
се измамят. Контролирайте представите на хората за реалността и вие 
ще контролирате самите тях.

24 – стр. 475

ВЪЗПРИЕМЕТЕ НАЙ-МАЛКО ОЧАКВАНОТО ПОВЕДЕНИЕ: 
ОБИЧАЙНО–НЕОБИЧАЙНАТА СТРАТЕГИЯ

Хората очакват вашето поведение да отговаря на вече известните моде-
ли и обичайната практика. Задачата ви като стратег е да объркате тех-
ните очаквания. Най-напред направете нещо обичайно и конвенционално, 
за да наложите тяхната представа за вас, а после ги ударете с необичай-
ното. Породеният страх е по-голям, когато е причинен от внезапно и не-
обичайно действие. Понякога обичайното се възприема като необичайно, 
защото е приложено неочаквано.

25 – стр. 501

ОКУПИРАЙТЕ ПРЕСТИЖНАТА ПОЗИЦИЯ НА ВИСОКИЯ  
МОРАЛ: СТРАТЕГИЯТА НА СПРАВЕДЛИВАТА КАУЗА

В един политически свят каузата, за която се биете, трябва да изглежда 
по-справедлива от тази на вашите врагове. Като поставите под съмнение 
мотивите за действие на вашите врагове и ги представите като прояв-
ление на злото, вие може да ограничите базата на поддръжката им и 
пространството им за маневриране. Когато самите вие се намирате под 
атака от морално естество, отправена от умен враг, не хленчете и не се 
ядосвайте; борете се срещу огъня с огън.
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26 – стр. 517

НЕ ИМ ПРЕДОСТАВЯЙТЕ МИШЕНИ:  
СТРАТЕГИЯТА НА ПУСТОТАТА

Чувството на празно пространство или пустота – тишина, изолираност, 
липса на контакт, включително очаквана схватка с другите – е непоноси-
мо за повечето хора. Не предоставяйте на вашите врагове мишена, коя-
то те да атакуват, бъдете опасни, но неуловими и невидими, като само 
следите как те се опитват да ви преследват в пустотата. Вместо да се 
впускате във фронтални битки, прилагайте сплашващи, но и причиняващи 
загуби странични атаки и други тормозещи дребни ужилвания.

27  – стр. 533

НЕКА ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ РАБОТИТЕ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУ-
ГИТЕ, ДОКАТО ПОДПОМАГАТЕ ВАШИТЕ СОБСТВЕНИ: 

СТРАТЕГИЯТА НА СЪЮЗЯВАНЕТО

Най-добрият начин да подкрепяте вашата кауза с минимум усилия и 
кръвопролитие е да изградите постоянно променяща се мрежа от съюзни-
ци, като карате други да компенсират вашите недостатъци, да вършат 
вашата мръсна работа, да воюват във вашите войни. В същото време се 
старайте да посеете разногласие в съюзите на противниковата страна, 
отслабвайки вашите врагове, като ги изолирате.

28  – стр. 555

ОСИГУРЕТЕ НА СЪПЕРНИЦИТЕ СИ ДОСТАТЪЧНО ВЪЖЕ, ЗА 
ДА СЕ ОБЕСЯТ: СТРАТЕГИЯТА НА МОМЕНТНОТО  

ПРЕВЪЗХОДСТВО

Най-големите опасности в живота често идват не от външни врагове, а 
от ваши предполагаеми колеги, поддръжници и приятели, които се пра-
вят, че работят за общата кауза, докато се готвят да ни саботират. 
Работете, за да посеете съмнения и несигурност в такива съперници, при-
нудете ги да мислят твърде много и да действат отбранително. Нака-
райте ги сами да се обесят в резултат от собствените им деструктивни 
наклонности, а вие останете безупречни, невинни и чисти.

29  – стр. 577

ОСЪЩЕСТВЯВАЙТЕ ЗАВОЕВАНИЯТА СИ НА МАЛКИ 
СТЪПКИ: СТРАТЕГИЯТА НА СВЪРШЕНИТЕ ФАКТИ

Прекаленият стремеж към властта и резките издигания към върха са 
опасни, защото пораждат завист, недоверие и подозрение. Често най-
доброто решение е да постигате завоеванията си на малки стъпки, да 
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поглъщате малки територии, като ангажирате вниманието на хората за 
сравнително кратки периоди от време. Така още преди хората да са раз-
брали, вие ще сте създали и разраснали една империя.

30  – стр. 588

ПРОНИКНЕТЕ В СЪЗНАНИЕТО ИМ:  
КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ

Комуникацията е вид война, чието бойно поле са съпротивляващите се 
и защитаващи се съзнания на хората, на които искате да въздействате. 
Целта ви е да пробиете тяхната защита, да проникнете през нея и да за-
владеете техните съзнания. Научете се да внедрявате вашите идеи зад 
вражеските линии, да изпращате послания чрез малки подробности, да 
подвеждате хората да достигат до заключенията, които вие желаете, 
като си мислят, че са достигнали до тях по свой собствен път.

31  – стр. 609

СЪСИПЕТЕ ГИ ОТВЪТРЕ:
СТРАТЕГИЯТА НА ВЪТРЕШНИЯ ФРОНТ

Като се внедрите тайно в редовете на противника, като работите отвът-
ре, за да го съсипете, вие не му давате да вижда нищо, срещу което да може 
да реагира – а това е решително предимство. За да вземете нещо което ис-
кате, не се бийте с тези, които го притежават, а по-скоро се присъединете 
към тях – после бавно и незабелязано си присвоете това нещо или изчакайте 
момента на организиране на някакъв вътрешен преврат.

32  – стр. 626

ПОДДЪРЖАЙТЕ НАДМОЩИЕТО СИ, ДОКАТО ДАВАТЕ ВИД, 
ЧЕ ОТСТЪПВАТЕ: СТРАТЕГИЯТА НА ПАСИВНА АГРЕСИЯ

В един свят, където политическите съображения са от първостепенно 
значение, най-ефективната форма на агресия е най-добре прикритата 
агресия: агресията зад една отстъпчива, дори прекалено любезна фасада. 
За да следвате пасивно-агресивната стратегия, трябва да се преструва-
те, че вървите с хората, без да им оказвате съпротива. Но в действител-
ност вие пазите надмощието си и държите ситуацията в свои ръце. Само 
се уверете, че сте прикрили достатъчно агресията си, така че да можете 
да отричате, че тя въобще съществува.
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33  – стр. 649

ПОСЕЙТЕ НЕСИГУРНОСТ И ПАНИКА ЧРЕЗ ТЕРОРИСТИЧНИ 
АКТОВЕ: СТРАТЕГИЯТА НА ВЕРИЖНАТА РЕАКЦИЯ

Терорът е крайното средство за парализиране на волята на хората да 
се съпротивляват и за разрушаване на тяхната способност да планират 
стратегическа реакция. Целта на една терористична кампания не е по-
беда на бойното поле, а да се предизвика максимален хаос и да се прово-
кира другата страна да предприеме прибързани и пресилени действия. За 
да измислят най-ефективната контрастратегия, жертвите на терора 
трябва да запазят равновесието си. Разумността на хората е последната 
им защитна линия.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Ние живеем в цивилизационна среда, която 
поддържа ценностите на демокрацията: справедли-
востта за всеки и за всички, важността на приспо-
собяването към някаква общност и умението да се 
сътрудничи с други хора. Още в ранните години на 
живота ни обучават, че тези, които са открито войн-
ствени и агресивни, плащат социална цена: непопу-
лярност и изолация. Тези ценности на хармония и 
сътрудничество са утвърдени както по доста изтънче-
ни, така и по не чак толкова изтънчени начини – чрез 
книги на тема как да успеем в живота; чрез приятна, 
миролюбива външност, под която по-издигнатите в 
обществото се представят на публиката; чрез дребни 
знаци на коректност, които пропиват общественото 
пространство. Нашият проблем е, че ние сме обуча-
вани и подготвяни за живот в мир и изобщо не сме 
подготвени за това, пред което се изправяме лице в 
лице в истинския свят – войната, включително все-
кидневните битки.

Тази война съществува на няколко нива. Съвсем 
очевидно ние имаме винаги съперници срещу нас – 
т.е. от другата страна. Светът става все по-конкурентен и неприятен. В 
политиката, бизнеса, дори в изкуството ние сме изправени пред против-
ници, които биха направили почти всичко, за да спечелят предимство. Все 
пак по-неприятни и по-сложни са битките с тези, за които се предполага, 
че са на наша страна. Доста хора привидно играят в нашия отбор, дей-
стват много приятелски и любезно, но ни саботират зад кулисите, като 
използват общата ни група, за да постигнат собствените си цели. Дру-
ги противници, които се забелязват по-трудно, играят префинени игри 
на пасивна агресия. Предлагат помощ, която никога не идва, внушават 
чувството за вина като тайно оръжие. На повърхността всичко изглежда 
достатъчно миролюбиво, но под нея всеки мъж и жена стават жертва на 
такива отношения, които поразяват дори семейства и роднински връзки. 
Нашата цивилизационна среда може да отрича тази реалност и да попу-
ляризира по-мека картина на действителноста, но ние знаем истината и я 
чувстваме по раните си от такива битки.

Земният живот 
на човека не е ли 
непрекъснато вою-
ване?

БИБЛИЯ, ЙОВ 7:1

Qui desiderat 
расет, praeparet 
bellum. (Който иска 
мир, да се готви за 
война.)

ВЕГЕЦИЙ, IV ВЕК
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Не че ние и нашите колеги сме долни, подли 
създания, които не успяват да достигнат идеалите на 
мира и себеотрицанието – ние просто не можем да се 
избавим от истинската си природа. Ние имаме агре-
сивен инстинкт, който е невъзможно да пренебрегнем 
или потиснем. В миналото хората биха могли да очак-
ват, че тяхната общност – държава, голямо семейство, 
фирма – ще се погрижи за тях. Но това вече не е валид-
но и в този безразличен свят, в който живеем, трябва 
да помислим най-напред и най-вече за нас и нашите 
интереси. Това, от което се нуждаем, за да живеем, не 
са непостижимите и следователно нечовешки идеали 
на мира и сътрудничеството, както и объркването, ко-
ето те ни носят, а по-скоро практически знания за това 
как да се справим при конфликт и във всекидневните 
битки, пред които сме изправени. И това не са знания 
как да бъдем по-силни, докато вземаме това, което ис-
каме, или как да защитаваме себе си, а по-скоро как да 
бъдем по-рационални и да имаме стратегия, когато се 
стигне до конфликт, като канализираме нашите агре-
сивни инстинкти, вместо да ги отхвърляме или поти-

скаме. Ако тук има някакъв идеал, към който да се стремим, това би могъл 
да бъде боецът стратег – мъжът или жената, които се справят с трудни си-
туации и трудни хора чрез умели и интелигентни маневри.

Много психолози и социолози оспорват твърденията, че най-често 
проблемите се решават и истинските различия се изглаждат именно чрез 
конфликт, както и че нашите успехи и неуспехи в живота могат да бъдат 
следствие от това колко добре или колко зле се справяме с връхлитащи-
те ни неизбежни конфликти в обществото. Обичайните методи, чрез ко-
ито хората се справят с тези конфликти – като се опитват да ги избягват 
изобщо, като намират изход чрез остри нападки и емоции или като пу-
скат в ход хитрост, лукавство и манипулации, – са контрапродуктивни в 
дългосрочен план, защото не са предварително обмислени, не протичат 
под контрола на разума и често влошават ситуацията. Бойците стратези 
действат много по-различно. Те обмислят предварително своите близки и 
далечни цели, решават кои битки да избегнат и кои са неизбежни, знаят 
как да контролират и канализират своите емоции. Когато са принудени да 
се бият, те го правят чрез индиректни и изкусни маневри – по този начин 
техните действия се проследяват трудно. Така те могат да поддържат сво-
ето външно миролюбиво поведение – нещо толкова високо ценено в тези 
политически времена.

Този идеал на разумните битки сме наследили от организираното вою-
ване, където е било създадено и усъвършенствано изкуството на стра-
тегията. В началото войните изобщо не са били стратегически. Битките 

[Стратегията] 
е повече от наука: 
тя е прилагане на 

познанието в прак-
тическия живот, 
развиване на мис-
лене, способно да 

модифицира първо-
началната водеща 
идея в светлината 

на непрекъснато 
променящите се 

условия; тя пред-
ставлява изкуство 
да се действа под 

натиска на най-
трудните условия.

ХЕЛМУТ ФОН 

МОЛТКЕ, 1800–1891 г.
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между племената са били водени по жесток начин 
– някакъв вид ритуално насилие, в което индивиди-
те можели да покажат своя героизъм. Но след раз-
растването и превръщането на племената в държави 
на всички станало ясно, че войната изисквала твърде 
много скрити разходи. Тя водела често до кръвопро-
лития, изтощаване и саморазрушаване, дори за по-
бедителя. По някакъв начин войните трябвало да се 
водят по-разумно.

Думата „стратегия“ идва от древногръцката 
дума stratеges, която означава буквално „водач на ар-
мията“. В този смисъл стратегията била изкуството 
да ръководиш силите, с които разполагаш, да команд-
ваш всички военни действия, решавайки кои форма-
ции да разгърнеш, на какъв терен да се биеш, какви 
маневри да прилагаш, за да спечелиш предимство. С 
усъвършенстването на това изкуство военните лиде-
ри открили, че колкото повече неща били обмислили 
и планирали предварително, толкова повече са има-
ли шанс за успех. Непознати дотогава стратегии им 
позволили да разбият много по-големи армии, както 
Александър Велики направил това с неговите побе-
ди срещу персите. Изправен пред умели противници, 
които също използвали стратегия, той бил принуден 
да прилага следния принцип: за да спечели предим-
ство, ръководителят трябвало да бъде още по-голям 
стратег, по-непридвидим и по-умен, отколкото била 
другата страна. С течение на времето военното из-
куство е било постоянно усложнявано, като са били 
създавани все повече стратегии.

Въпреки че думата „стратегия“ е гръцка по про-
изход, идеята се явява във всички цивилизации, във 
всички исторически периоди. Твърдите правила за 
това как да се справяме с неизбежните катастрофи на 
войната, как да изработим текущия план за действие, 
как най-добре да организираме армията – всичко това 
може да бъде намерено в учебниците по военно дело 
от Древен Китай до модерна Европа. Контраатаката, 
фланговите или обкръжаващите маневри и изкуство-
то на заблудата са общи за армиите на Чингис хан, 
Наполеон и крал Шака Зулу. Като цяло тези прин-
ципи и стратегии свидетелстват за вид универсално 
военно знание, за комплекс от приложими образци, 
които могат да повишат шансовете за победа.

„Хайде, мое мом-
че, развий страте-
гията си, така че 
да не изпуснеш да 
грабнеш наградите 
в игрите. Страте-
гията, а не силата 
прави дървосекача 
по-добър.

Стратегията 
помага на кормчи-
ята да поддържа 
кораба в курс, 
когато насрещният 
вятър го връхлети 
в развълнуваното 
море. И пак стра-
тегията побеждава 
в състезанията с 
колесници.

Някои водачи се 
доверяват на конете 
и на колесниците 
си и безразсъдно се 
отклоняват от пътя 
си насам-натам през 
цялото състеза-
ние, без да държат 
здраво поводите на 
конете си.

Но човек, който 
знае как да побеж-
дава с по-малко 
коне, следи зорко 
пътя си и съкраща-
ва завоите, като от 
самото начало опъ-
ва здраво юздите 
с твърда ръка и не 
изпуска от погледа 
си изпреварилите го 
колесници.“

„ИЛИАДА“, ОМИР, 

ОКОЛО IX ВЕК пр. Хр.
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Може би най-великият стратег от всички тях е 
бил Сун Дзъ – автор на древната китайска класическа 
книга „Изкуството на войната“. В тази книга, написа-
на вероятно през IV век пр. Хр., могат да бъдат наме-
рени следи от почти всичките стратегически образци 
и принципи, доразвити по-късно в течение на векове-
те. Но това, което ги свързва – всъщност това, което 
те представлявали в очите на Сун Дзъ, е идеалът за 
спечелване на победа без кръвопролитие. Чрез из-
ползване на психическата слабост на опонента, чрез 
довеждането му в несигурни позиции, чрез провоки-
ране на чувство за безсилие и объркване стратегът 
може да пречупи противниковата страна психически, 
преди физически тя да се е предала. По този начин 
победата може да бъде извоювана на по-ниска цена. 

А държавата, която може да печели войни с малко отнети животи и със 
съхранени ресурси, е именно държавата, която процъфтява през дълги 
периоди от време. Разбира се, повечето от войните не са водени толкова 
рационално, но военачалниците, които са следвали този принцип (Сципи-
он Африкански в Испания, Наполеон при Улм, Т. Е. Лоурънс в кампании-
те в пустинята по време на Първата световна война), са останали в исто-
рията като изключителни хора, стоящи високо над останалите и служили 
според идеала.

Войната не е отделна сфера на действие, откъсната от останалите 
дейности на обществото. Тя е една във висша степен арена на човешка 
дейност, пълна с най-доброто и най-лошото от нашата природа. Войната 
отразява също и тенденциите в обществото. Еволюцията в посока на по-
неконвенционални, по-мръсни стратегии – партизанска война, тероризъм 
– е огледално отражение на подобна еволюция в общество, в което почти 
всичко запада. Стратегиите за успех във война, независимо дали конвен-
ционална, или неконвенционална, са основани на психология, която не е 
свързана с конкретно време, а големите военни неуспехи имат много на 
какво да ни научат за човешката глупост и ограничаването на прилагането 
на сила във всяка област. Стратегическият военен идеал – да бъдеш във 
висша степен умствено и емоционално уравновесен, стремейки се към 
победа с минимум кръвопролитие и загуба на ресурси – има безкрайно 
приложение и е уместен в нашите всекидневни битки.

Възприели ценностите на нашето време, мнозина ще кажат, че съвре-
менната организирана война е наследство от варварството – останка от 
насилието в миналото на хората и нещо, което трябва да се отхвърли в 
името на добруването на всички. Според тях да се насърчава прилагане-
то на военното изкуство в обществото, означава да се поставят препят-
ствия на пътя на прогреса и да се подкрепят конфликтите и разногласията, 
каквито и без това има достатъчно в нашия свят. Този аргумент е много 

Собственото аз е 
приятел на човека, 
който непрекъсна-
то се самоусъвър-

шенства чрез него, 
но за човек без  са-

моусъвършенстване 
то е като врага на 

война.

БХАГАВАД ГИТА, 

ИНДИЯ, ОКОЛО I ВЕК
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убедителен, но не е напълно разумен. В обществото 
и в света като цяло винаги ще има хора, които са по-
агресивни от нас и които намират начини да вземат 
това, което искат, чрез кражба или измама. Ние тряб-
ва да бъдем бдителни и трябва да знаем как да защи-
тим себе си от такива хора. Ценностите на цивили-
зацията не се подкрепят, ако винаги отстъпваме и се 
предаваме пред тези, които са хитри и силни. Всъщ-
ност да си миролюбив пред лицето на такива вълци е 
източник на безкрайни трагедии.

Махатма Ганди, който издигна ненасилието до 
велико оръжие за промяна в обществото, имаше една 
проста цел по-късно в своя живот: да избави Индия 
от британските є владетели, които я парализираха от 
толкова много векове. Британците бяха умни управ-
ници. Ганди е разбирал, че за да проработи ненаси-
лието, то би трябвало да бъде прилагано извънредно 
стратегически, чрез много обмисляне и планиране. 
Той стигна толкова далеч, че да нарече ненасилие-
то новия начин да спечелиш война. За да подкрепиш 
обаче каквато и да е ценност, дори мир и пацифизъм, 
ти трябва да си готов да се биеш за нея и да целиш 
постигането є – не да бъдеш просто миролюбив, като 
се гордееш с прекрасните си идеи. В момента, в който 
започнеш да се стремиш да постигаш резултати, ти 
трябва да влезеш в царството на стратегията. Вой-
ната и стратегията имат своя неумолима логика: ако 
искаш нещо, ти трябва да си готов и да си способен 
да се биеш за него.

Други ще се мъчат да докажат, че войната и стра-
тегията засягат преди всичко хората, които са агре-
сивни или са част от властовия елит. Изучаването на 
войната и стратегията, ще кажат те, е занимание за 
мъжествени, елитарни и склонни към репресии лич-
ности, начин, по който властта увековечава себе си. 
Такъв аргумент е опасна глупост. Наистина в нача-
лото стратегията е създадена за неколцина избрани-
ци – генерал, неговия щаб, краля, шепа придворни. 
Войниците не са били наясно със стратегията и за-
това тя не би могла да им помогне на бойните полета. 
Освен това е било неразумно да въоръжиш войници-
те с вид практическо знание, което би им помогнало 
да организират бунт или въстание. Ерата на колони-
ализма е отвела този принцип още по-далеч: тузем-

Въпреки че е 
богиня на войната, 
[Атина] не изпитва 
удоволствие от 
битката, ...а по- 
скоро от провоки-
рането на спорове 
и поддържането на 
закона чрез мирни 
средства. В мирно 
време тя не носи 
оръжие, дори по-
някога да се нуждае 
от него – тогава 
тя заема такова 
от Зевс. Нейната 
милост е безкрайно 
голяма ... Все пак 
веднаж завърза-
ла сражение, тя 
никога не си губи 
времето, дори ако 
се бие със самия 
Арес, защото е по-
добра в тактиката 
и стратегията от 
него; и именно към 
нея се обръщат 
за съвет мъдрите 
предводители.

„ДРЕВНОГРЪЦКИТЕ 

МИТОВЕ“, 

ТОМ I, РОБЪРТ 

ГРЕЙВС, 1955 г.
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ците в колониите на европейските държави, които 
са били призовавани на служба в техните армии и са 
вършели много от полицейската работа, и дори тези, 
които са преминали в по-високите етажи на военната 
йерархия, са били държани в невежество относно во-
енната стратегия. Тя е била считана като нещо, което 
е пракалено опасно да се знае от тях. Използването 
на стратегия и военното изкуство като част от някак-
во специализирано знание е било запазено за елита и 
репресивните власти, които обичат да разделят и вла-
деят. Ако обаче стратегията е изкуство да получиш 
резултати от внедряването на някакви идеи в практи-
ката, то трябва да се разпространи нашироко, особе-
но между тези, който традиционно са били държани 
настрана от него, включително жените. В митологи-
ите на почти всички цивилизации великите богове 
на войната са жени, включително Атина в Древна 
Гърция. Отсъствието на интерес у жените към стра-
тегията и войната не е биологично, а социално и може 
би политически обусловено.

Вместо да се съпротивляваме на внедряването 
на стратегията в поведението ни или да поддържаме 
представата, че тя е под достойнството ни, е далеч по-
добре и е необходимо да признаем важността и пре-
димствата на рационалните военни стратегии. Овла-
дяването на военното изкуство само може да направи 
вашия живот по-мирен в дългосрочен план, защото 
вие ще знаете как да играете играта и да побеждавате 
без насилие. Пренебрежението ви към военната стра-
тегия ще ви доведе до безкрайни смутове и провали 
в живота.

Тук следват шест основни принципа, към които 
трябва да се придържате, за да се превърнете в добър 
боец стратег във всекидневния си живот.

Гледайте на нещата такива, каквито са, а не 
както ги оцветяват вашите емоции. Стратеги-
чески, вие трябва да гледате на вашите емоционал-
ни реакции на събитията като на вид болест, която 
трябва да бъде излекувана. Страхът ще ви накара да 
надценявате противника и да действате твърде отбра-
нително. Гневът и нетърпението ще ви тласнат към 
прибързани действия, което ще изключи другите ви 
възможности. Прекалената самоувереност, особено в 

А сивооката 
Атина Палада от-
говори: „Диомеде, 

сине Тидеев,... нямай 
страх нито от 

Арес, ни даже от 
други безсмъртни.

Толкова явна по-
мощница днес ще 

ти бъда във боя.
Хайде, нападай 

ти буйния Арес с 
конете си бързоно-

ги, удряй отблизо 
и без да се плашиш 

от него.
Той е само един 

безумец, в злото 
изкусен, с дела 

вероломен!...“ ...И 
когато цар Диомед 
нападна го с копие, 

Атина Палада 
насочи върха му на-
право във слабини-
те на Арес, където 
бе с пояс препасан 
... [Арес] побягна, 
изкачи се бързо на 

Олимп недостъпен, 
с дворци на безсмър-
тни, седна до Зевса 

Кронида със мъка 
голяма в душата и 

му показа кръвта си 
безсмъртна, която 

течеше. Стеней-
ки богът печално, 
крилати му думи 
продума: „Татко 

наш Зевсе, за тези 
злодейства защо се 
не сърдиш? Винаги 

ние, безсмъртните, 
тежки беди сме 

търпели, само по 


