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The existing until today theories of the origins of the state 
so far are the result of studies by philosophers, historians, 
sociologists, political scientists, archaeologists, anthropol-
ogists and others. This publication aims to present the most 
popular theories about the emergence of the state since the 
second half of the twentieth century, which are very little 
known in our country. It discusses the irrigation and evolu-
tionary theories, the theories of conquest and social ine-
quality. 
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1. Увод 

Държавата е социален фено-
мен, който се появява едва преди 
няколко хиляди години. Съществу-
ващите досега множество теории за 
произхода на държавата са резул-
тат от проучванията на философи, 
историци, социолози, политолози, 
археолози, антрополози и други. 
При тяхното създаване всеки изс-
ледовател се стреми да осветли 
проблема от гледната точка на сво-
ята област. 

Най-съществените трудности 
за изясняването на този въпрос са 

три. На първо място това е липсата 
на задоволителна дефиниция на 
държавата, която да бъде възприе-
та от мнозинството изследователи. 
В този случай всеки от тях въвежда 
своя собствена дефиниция.  

Другото затруднение произ-
тича от недостатъчните и несигур-
ни източници за ранните епохи. 
Редица изследователи успяват да 
докажат своята теория при изуча-
ването на конкретен пример, но 
при опита тя да се универсализира, 
нейната неадек-ватност става оче-
видна [Claessen, Skalnik, 1978: p. 3].  
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Не на последно по значение 
място е фактът, че специалистите 
от отделните области прилагат 
различна методология на изслед-
ване: историците търсят конкрет-
ни сведения от далечните епохи, 
докато антрополозите правят сво-
ите изводи по пътя на аналогията, 
изследвайки примитивни общнос-
ти от по-ново време.1 Не може оба-
че да бъдем сигурни, че процесите 
свързани с появата на държавата в 
ранните епохи и в по-късно време, 
протичат по аналогичен начин. 

Сред днешните изследовате-
ли на държавата също се оформят 
различни мнения по този въпрос. 
Фактът, че държавата е обект на 
изучаване не само от правната нау-
ка, но и от други науки като исто-
рия, социология, политология и 
т.н., се признава от редица съвре-
менни наши автори [вж. напр. Да-
чев, 2001: c. 6]. Дори още през 80-те 
години на ХХ в. изтъкнати българс-
ки юристи лансират тезата, че уче-
нието за държавата трябва да се 
отнесе към политическите науки 
[вж. Неновски, 1982: 90–99]. Други 
автори основателно поставят въп-
роса, дали изобщо е възможна и 
дали е необходима една съвремен-
на юридическа теория на държава-
та, предвид че модерното познание 
е интердисциплинарно [Вълчев, 
2013: c. 11]. В последно време се 
появиха издания, които макар и 
твърде ограничено правят опит да 
излязат извън рамките на чисто 
юридическото интерпретиране на 

                                                 
1 Теориите на антрополозите обикнове-
но се базират на наблюдения върху пле-
мена в Южна и Централна Америка, Аф-
рика и Азия, живеещи в племенни общ-
ности. 

появата на държавата и да я предс-
тавят в един по-широк теоретичен 
план.2 В тази връзка настоящата 
публикация има за цел да предста-
ви най-популярните теории за въз-
никването на държавата от втората 
половина на ХХ век насам, които са 
твърде слабо познати у нас. 

 
2. Развитие на теориите за 

възникването на държавата през 
втората половина на ХХ и нача-
лото на ХХІ век 

През 50-те и 60-те години на 
минали век някои археолози лан-
сират тезата, че градският тип об-
щности и държавата се развиват 
паралелно.3 Съществуването и въз-
ходът на градовете се явява важен 
съпътстващ фактор за формиране-
то на държавата, но градът-
държава не винаги е задължителна 
начална форма на държавността. 
Типичен пример, че държавата мо-
же да възникне по различен път 
приблизително по едно и също 
време, са древноегипетската дър-
жава и древните градове-държави 
в Междуречието.4 

                                                 
2 Имам предвид посоченото тук издание 
на Даниел Вълчев, където авторът 
обособява отделна част (лекция) на со-
циологическото разбиране за държавата, 
но липсват политическата теория за 
държавата, теориите на социалните ан-
трополози и други.  
3 Става дума за проучванията на архео-
лозите Гордън Чайлд, Робърт Редфилд и 
Робърт Адамс [вж. Child, 1950: 3–17; Red-
field, 1953; Adams, 1966]. 
4 В Древния Египет държавата се оформя 
като централизиран тип в резултат на 
обединението на горното и долното еги-
петски царства. В Месопотамия центра-
лизираната държава се оформя чрез 
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През 50-те години на ХХ век 
широка популярност придобива 
„иригационната теория“ за възник-
ването на държавата, принадлежа-
ща към групата на еволюционните 
теории. В изследванията си върху 
еволюцията на обществата Джули-
ън Стюърт насочва вниманието си 
към държави, разположени в сухи 
или полусухи райони. Еволюцион-
ният процес Стюърт обяснява с не-
обходимостта от изграждането на 
напоителни съоръ-жения в тях. То-
ва изисква концентрация на голям 
брой население, неговата органи-
зация и координация, наличието на 
власт, което от своя страна води до 
създаването на държава [вж. глава 
11 у Steward, 1972]. 

В Египет, Месопотамия, Ки-
тай, Централна Америка и Цент-
ралните Анди – отбелязва Стюърт – 
възникват сравнително развити 
цивилизации на основата на ири-
гационното земеделие. Във всеки 
от тези райони, въпреки наличието 
на множество различия в детайли-
те, протичат сходни процеси, които 
имат като историческа последица 
превръщането на простите селищ-
ни общности чрез интеграция във 
войнстващи империи [Steward, 
1972: p. 7].  

Иригационната теория е дос-
та по-подробно и задълбочено раз-
вита от Карл Уитфогел, който под-
държа тезата, че при наличието на 
специфични условия иригацията 
води до създаването на държава. 
Ефективното използване на големи 
количества водни ресурси според 
него задължително изисква висока 

                                                                 
обединяването на съществуващите там 
градове-държави. 

степен на организация. Такава ор-
ганизация се характеризира с раз-
деление на труда и мащабно коо-
периране, което предполага управ-
лението на тези дейности да се 
осъществява от държавата [вж. 
Wittfogel, 1957]. 

Теорията на Стюърт и Уитфо-
гел е критикувана главно чрез 
примери за възникването на дър-
жави, при които не е налице строи-
телството на иригационни съоръ-
жения, или обратното – иригацията 
не води до създаването на държава. 
Критиците разбира се не отхвърлят 
възможностите за влияние на ири-
гацията върху образуването на 
държавата [Claessen, Skalnik, 1978: 
p. 11]. Иригационната теория оказ-
ва влияние върху възгледите на 
редица други изследователи [вж. 
Mitchel, 1973; Downing, Gibson, 
1974, и др. ]. 

В края на 50-те интересно из-
следване върху процеса на социал-
но разслоение при полинезийските 
племена издава Мàршал Салинс – 
известен американски антрополог. 
Той изтъква твърде близката вза-
имна зависимост между сложност-
та на организация на социалната 
система и размера на произвежда-
ния излишък [вж. повече у Sahlins, 
1958], чието наличие е условие за 
формирането на държавата. В по-
късните си изследвания Салинс 
свързва създаването на този изли-
шък и увеличаването на продук-
тивността на общността, с наличи-
ето и развитието на водаческо уп-
равление, появата на рангове и 
разширяване на властта на вожда 
[Sahlins, 1972: p. 140]. 

През 60-те години на миналия 
век Мортън Фрийд представя своя 
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теория за възникването на дър-
жавата, близка в известно отноше-
ние с тази на Енгелс [вж. Енгелс, 
1975]. Фрийд разграничава четири 
фази в еволюцията на обществото: 
егалитарна (на всеобщото равенс-
тво), рангова (поява на лица с по-
зиция, по-висока от тази на остана-
лите), на стратификацията (свър-
зана със социалното разслоение) и 
на държавата. Той определя стра-
тифицираното общество като общ-
ност, в която членовете му от един 
и същи пол и еднакъв възрастов 
статус, нямат равен достъп до ос-
новните източници за жизнена из-
дръжка [Fried, 1967: p. 186]. Фрийд 
дава и кратко определение на ран-
ната държава: съвкупност от инс-
титуции с помощта на които власт-
та на обществото е организирана 
на основата на господството на ро-
да [Ibid., p. 229]. 

Възникването на държавата 
според него е свързано с настъпи-
лото социално разслоение в общес-
твото, а именно, когато общата соб-
ственост върху средствата за про-
изводство преминава в частни ръ-
це. Най-важният фактор, водещ до 
такава трансформация, счита той, е 
нарастващата популация на насе-
ление и оказваният в следст-вие на 
това натиск върху ресурсите [Ibid., 
p. 191, 204]. Други автори обаче са 
на мнение, че нарастването на на-
селението не е непосредствена 
причина за промени в социалната 
структура на общността. Докато 
има свободна земя за разселване, 
това изглежда най-простият и ле-
сен начин за решаване на проблема 
с увеличаването на населението. 
Едва когато липсват такава тери-
тория и възможности за преселва-

не на нея, нарастващата популация 
може да доведе до натиск върху ре-
сурсите, а като последица – опреде-
лена група да придобие по-
благоприятни позиции върху сред-
ствата за издръжка и това да пре-
дизвика социално разслоение 
[Claessen, Skalnik, 1978: p. 12]. 

Фрийд прави ясно разграни-
чение между т. нар. първични, които 
възникват в резултат на собстве-
ното си развитие, и вторични (се-
кундарни) държави, които се фор-
мират при контактите им с вече 
съществуващи държави [Fried, 
1967: 240–242].5 

В края на 60-те се появява из-
следването на Лорънс Крадер върху 
образуването на държавата. Той 
описва организацията на общест-
вото на ниво държава като цент-
ралната власт, принадлежаща на 
една-единствена легитимна сила, 
упражнявана в рамките на фикси-
рана територия и защитаваща я от 
външни и вътрешни врагове, както 
и оправдавана от своя идеология. 
Крадер прави заключението, че 
държавата не е нещо универсално 
и, че съществуват множество начи-
ни за възникването на държавата: 
чрез вътрешно развитие или вън-
шно завоевание, или и чрез двете 
[Срв. Krader, 1968].6 

                                                 
5 Вж. още за „секундарните“ държави: 
Parkinson, Galaty, 2007: 113–129]  
6 За своето проучване Крадер се опира на 
данни от ескимоски, австралийски и ан-
дамански (живеещи на Андаманските 
острови в Югоизточна Азия, Бенгалски 
залив) племена, а като примери на обще-
ства с ниска степен на централизирано 
управление начело с вождове, той сочи 
индиански и африкански (в Южен Судан 
и Либерия) племена. Техните общности 
са използвани като контраст на основ-
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Безспорно един от най-
известните изследователи, предс-
тавител на теоретиците, отдаващи 
главно значение на военна сила в 
процеса на създаване на държава-
та, е американският антрополог 
Робърт Карнейро. Разглеждайки 
ограниченията на естествената 
среда (благоприятна среда с пери-
ферия от непродуктивна природа – 
планини, пустиня или море), Кар-
нейро развива тезата, че именно 
при такива обстоятелства покоре-
ното население няма възможност 
да избяга в съседните райони и е 
принудено да се подчини на завое-
вателите.7 Това от своя страна води 
до политическа еволюция на общ-
ността, концентрация на ресурсите 
и създаването на водачески обеди-
нения, а в последствие и до образу-
ване на държава. Карнейро разг-
лежда примери от два района – 
крайбрежната долина на Перу и ба-
сейна на река Амазонка [Carneiro, 
1970: 733–737]. Той прави и друго 
важно допълнение към теорията 
си: приема тезата, че ограничения-
та наложени от социалната среда 
може да окажат ефект сходен с то-
зи, който има естествената среда.8 

                                                                 
ното съдържание на книгата, описваща 
общества, които имат държавни форми 
на управление. Като модел за образуване 
на държава чрез социална, икономичес-
ка и религиозна интеграция Крадер 
използва Древния Египет. 
7 Така например древната египетската 
държава е заобиколена от пустиня, 
държавите на инките в Перу и на ацте-
ките в Мексико са обградени от планини, 
държавите в Древна Месопотамия – от 
пустиня и планини, т.н. 
8 Всъщност в случая Карнейро приема 
теорията на Наполеон Шагнън, според 
която натискът в гъсто населени райони, 

Въпреки че тази теория е твърде 
оригинална и атрактивна, тя също 
търпи множество критики от раз-
лично естество.9 По-късно Карней-
ро преосмисля и внася някои до-
пълнения и корекции в своята тео-
рия [Carneiro, 2012a].10 

По същото това време, когато 
Карнейро публикува своя труд 
(1970), друг американски антропо-
лог – Ървинг Голдмън – издава изс-
ледване върху древното полине-
зийско общество [вж. Goldman, 
1970]. Голдмън развива тезата за 
стимулиращото въздействие на съ-
перничеството (борбата) между 
членовете на общността за заемане 
на по-висок ранг, което според него 
води до постъпателно усъвършенс-
тване и създаване на по-сложни 
форми на социална организация. 

Роналд Коен – канадски ант-
рополог – е също представител на 
онези изследователи, които отда-
ват значение на връзката между 
войната и възникването на дър-

                                                                 
който населението от периферията 
оказва върху населението в центъра, 
може да има ефект сходен с този, който 
оказва ограничението на естествената 
среда; или подобно на населението зао-
биколено от неблагоприятна природна 
среда, което не може да избяга на племе-
ната, които го завоюват, така и населе-
нието в центъра на гъсто населените 
области е ограничено във възможността 
да ги напусне под натиска на външния 
завоевател (вж. Ibid., p. 737). 
9 Вж. за това обстойната публикация на 
Карнейро с отговори на отправените 
към неговия труд критики: [Carneiro, 
2012b]. 
10 Карнейро приема, че няма универса-
лен начин на възникване на държавата и 
в този процес влияние оказват различни 
фактори, но въпреки различията, има и 
общи елементи 
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жавата. Коен базира изводите си на 
наблюдения и проучвания на соци-
ални общности в Нигерия. По него-
вите думи, воюването спомага за 
създаване на централизирана дър-
жава [Cohen, 1974: p. 173]. Коен оп-
ределя ранната държава като цен-
трализирана и йерархично органи-
зирана политичес-ка система, в ко-
ято централната власт притежава в 
най-висока степен контрола върху 
принудителната сила в общността 
[Cohen, 1978: p. 36] Факторите, во-
дещи до възхода на ранната дър-
жава той вижда в географското по-
ложение на територията, попула-
цията и натискът на населението; 
външните фактори като търговс-
ките връзки, войната, природна 
среда, вземането на трибут от дру-
ги племена и държави; вътрешните 
фактори, свързани със социално-
икономическото развитие на общ-
ността – социална стратификация, 
формиране на йерархични струк-
тури; социокултурни фактори като 
развитие на технологиите, водещо 
до по-голяма производителност, 
религията, формирането на етноси, 
усъвършенстване на политическа-
та система и държавното управле-
ние [Ibid., 37–70]. 

Средата на 70-те години на ХХ 
в. е доста плодотворна по отноше-
ние на издаването на изследвания 
върху произхода на държавата. 

Аргумента за „натиска на на-
селението“ (population pressure) ка-
то държавнообразувателен фактор 
е приоритетен и в изследванията 
на Стивън Полгър [вж. Polgar, 1975: 
p. 16 ff.]. Полгър смята, че началото 
на този натиск се предшества от 
започналият процес на социална 
стратификация. „Всяка стъпка към 

централизация на икономиката и 
политическата власт – пише той – 
оказва влияние върху произвежда-
нето на повече излишък в отговор 
на нарастващия брой на новото по-
коление“ [Ibid., p. 8]. По този повод 
Хенри Класен смята, че широко по-
пулярната теза за взаимната коре-
лация между броя на населението и 
сложността на социалната и поли-
тическа организация на общността, 
може да бъде приета, но не и като 
задължително условие [Claessen, 
Skalnik, 1978: p. 14]. Самият Полгър 
отбелязва за съществуването на 
археологически доказателства, че 
социално-политически промени 
може да настъпят и преди нараст-
ването на населението да е налице 
[Polgar, 1975: p. 10]. 

Археологът Дейвид Уебстър 
също предлага теория свързана със 
завоеванието като път към създа-
ването на държава. Той акцентира 
на факта, че външната заплаха от 
война стимулира еволюционните 
промени в общността, правейки по 
този начин неефективни много от 
вътрешните фактори. По негово 
мнение това води до стабилизира-
не на позицията на вожда и я прави 
по-значима. Вторият ефект в този 
случай, който Уебстър сочи, е въз-
можността за интегриране на по-
малки области към територията на 
водаческото обединение. Това от 
своя страна е предпоставка за фор-
миране на определен материален 
ресурс на вожда и зачитане на не-
говите права върху завладяната 
територия, който процес не е об-
вързан с някакви взаимни задъл-
жения към членовете на общност-
та. С помощта на този ресурс вож-
дът може да поддържа наемници, 
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съветници, служители. При тези 
обстоятелства може да възникнат и 
да се стимулират отношения от ти-
па „патрон – клиент“ [вж. повече у 
Webster, 1975]. 

Друг, ползващ се с голяма по-
пулярност изследовател по темата 
за произхода на държавата е Елман 
Сървис. В средата на 70-те той из-
дава най-значимото си съчинение 
„Произход на държавата и цивили-
зацията“ [Service, 1975], въпреки 
че по-рано той публикува и други 
трудове в тази област [вж. напр. 
Service, 1971]. 

Неговите идеи всъщност опо-
нират на теорията, че икономичес-
кото неравенство е в основата на 
развитието на политическите 
структури на властта [Service, 
1975: p. 290]. Сървис се опира на 
тезата, че в ранните политически 
обединения, властта на вожда про-
изтича повече от неговите лични 
качества, а не толкова от социално-
икономическото неравенство. По 
този повод Сървис казва: „Позици-
ята на вожда укрепва от способ-
ността му да изпълнява добре и 
справедливо своите задължения“ 
[Ibid., p. 293]. 

Основният проблем според 
Сървис произтича от това, как една 
такава „харизматична власт“ може 
да бъде трансформирана в „слу-
жебна“. С въвеждането на принци-
па на наследяване на властта, идва 
и решението на този проблем и по 
този начин неравенството в общ-
ността се институционализира. Във 
времето, когато тези общности се 
характеризират с един относител-
но мирен, теократичен модел на 
управление, Сървис ги определя 
като водачески обединения. Когато 

обаче управлението придобие свет-
ски характер наложен чрез сила 
или чрез заплаха от прилагането ѝ, 
се появява държавата [Ibid., p. 295]. 
Коригирайки теорията на Карней-
ро, той отбелязва, че това, което е 
може би е по-значимо от войната, е 
привилегията да бъдеш част от 
общността, което очевидно има по-
голяма тежест пред алтернативата 
да воюваш [Ibid., p. 229]. 

Когато се разглежда въпроса 
за произхода на държавата, не е 
възможно да бъдат игнорирани две 
други значими имена в тази област 
– датският учен Хенри Класен и че-
хът Петер Скалник. Тяхна основна 
заслуга е въвеждането на понятие-
то „ранна държава“ [вж. Claessen, 
Skalnik, 1978]. 

Ранната държава те опреде-
лят като форма на организация за 
регулиране на социалните отноше-
ния в обществото, което е разделе-
но на две основни класи – управля-
ващи и управлявани. Ранната дър-
жава притежава следните основни 
характеристики: 

1. Достатъчен брой населе-
ние при което е възможно наличи-
ето на социална диференциация и 
специализация. 

2. Поданство, което се опре-
деля според територията, където 
индивидите са родени или преби-
вават. 

3. Централизирано управле-
ние и суверенна власт, способна да 
поддържа обществения ред и при-
лагането на законите чрез своята 
легитимна сила. 

4. Ранната държава е незави-
сима (поне de facto) и управлението 
притежава достатъчен потенциал 
да предотврати сепаратизма, както 
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и да защити единството на държа-
вата от външна опасност. 

5. Достатъчно развити про-
изводителни сили, способни регу-
лярно да създават излишък от про-
дукция, с която да се поддържа уп-
равлението. 

6. Ясно открояваща се соци-
ална стратификация, в резултат на 
която възникват двете класи – уп-
равляващи и управлявани. 

7. Съществуване на обща 
идеология, която легитимира 
властта на управляващите [Ibid., p. 
21]. 

Ранната държава според два-
ма автори преминава през три фази 
в своето развитие: неразвита (ру-
диментарна – бел. м.), типична и 
преходна ранна държава [Ibid., p. 
22]. 

Характерно за рудиментарна-
та държава е доминирането на род-
ствени и фамилни връзки, които 
свързват общността; събирането на 
данъци и налози е на примитивно 
ниво и в повечето случаи – нерегу-
лярно; социалната диференциация 
е съпроводена с взаимни и близки 
връзки между управляващи и уп-
равлявани. 

Типичната ранна държава 
съществува там, където родствени-
те връзки отстъпват място на те-
риториалните; налице са наследст-
вени служби; заемането на постове 
и притежанието на титли от лица, 
които играят основна роля в уп-
равлението, не се базира на родст-
вото, но при разпределението на 
благата все още доминират пре-
дишните отношения. 

В преходната ранна държава 
управленският апарат се състои 
предимно от назначени служители; 

влиянието на родствените връзки 
в управлението е силно отслабено; 
налице са предпоставки за появата 
на частната собственост като сред-
ство за производство, възникване 
на пазарни отношения и класово 
противопоставяне. Този тип дър-
жава включва предпоставки за 
прерастването ѝ в зряла държава 
[Ibid., p. 23]. 

Хенри Класен е водещ автор и 
на тезата за двете фази в развитие-
то на държавата изобщо. В този 
смисъл той разграничава „ранна 
държава“ и „зряла държава“. Зря-
лата държава за разлика от ранна-
та се определя като държава, в коя-
то е налице различен тип легитим-
ност и управленски, бюрократичен 
тип организация, заместваща по-
ранните форми; развита правна 
система, която превъзхожда пред-
ходната; формиране на постоянни 
полицейски сили и регулярна да-
нъчна система [Claessen, van de 
Velde, 1987: 4–5]. 

Трансформацията на ранната 
в зряла държава е продължителен 
процес, по време на който се ут-
върждават нови форми по отноше-
ние на легитимността, стопанската 
и социална организация, които 
постепенно изместват по-ран-ните 
[Claessen, 2005: p. 152]. Пред бъде-
щето на ранната държава Класен 
очертава три възможности: тя да 
прерасне в зряла държава; да бъде 
завладяна и колонизирана, и да 
престане да съществува като неза-
висима държава; ранната държава 
да изчезне вследствие на вът-
решна слабост [Ibid., p. 151]. 

Определени приноси в теори-
ята за възникването и историчес-
кото развитие на държавата в по-
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ново време имат и някои руски 
учени, които формират собствена 
изследователска школа.11 Особена 
активност и по-значими приноси 
през последните години има Лео-
нид Гринин. Гринин подлага на ре-
визия тезата на Класен за двата ос-
новни стадия в развитието на дър-
жавата – ранната и зрялата дър-
жава – и изгражда своя концепция, 
разграничавайки в това отношение 
три етапа: ранна, развита и зряла 
държава. Във всеки от тези етапи, 
държавата преминава през три фа-
зи – примитивна, типична и пре-
ходна държава.12 

Ранната държава според Гри-
нин е с недостатъчно централизи-
рано управление, а политическата 
система на обществото е с недораз-
вити административни и социални 
структури. Тя е политическа орга-
низация на достатъчно голяма и 
сложна аграрна общност или група 
общности; контролира своите 
външни отношения и отчасти со-
циалния ред. Тя притежава сувере-
нитет или поне автономия; способ-
на е да принуди населението да из-
пълнява своите задължения, да 
променя съществуващите отноше-
ния в обществото и да въвежда но-
ви, да преразпределя ресурсите; не 
се опира (изцяло или предимно) на 
родов принцип. 
                                                 
11 Известни изследователи в тази област 
са: Дмитри Бондаренко, Андрей Коротя-
ев, Николай Крадин, Леонид Гринин и др. 
[За техните трудове вж. в: Kradin et al., 
2000: 4–6 и цит. там лит.]  
12 В случая Гринин говори за примитив-
на, типична и преходна ранна държава; 
примитивна, типична и преходна разви-
та държава; и примитивна, типична и 
преходна зряла държава [срв. Grinin, 
2008: p. 71]. 

Развитата държава е харак-
терна за Късната Античност, Сред-
ните векове и ранната модерна 
епоха. В тях обществото е полити-
чески организирано чрез отчетли-
во изразена съсловна структура. 
„Развитата държава – пише Гринин 
– е политическа организация на 
цивилизовано общество (или група 
общества), която се характеризира 
с централизирано управление, ад-
министрация, поддръжка на об-
ществения ред чрез принуда и сис-
тема от специализирани институ-
ции, органи и служби, закони, и 
притежава суверенитет, легитим-
ност и власт в рамките на опреде-
лени територия и население; може 
да променя отношенията и норми-
те в обществото“ [Ibid., p. 78, note 
13]. 

Зрялата държава е държавата 
през индустриалната епоха. Общес-
твото е политически организирано 
така, че съсловията се заменят от 
класите на буржоазията и наемни-
те работници; развива се предста-
вителната демокрация. Гринин оп-
ределя зрялата държава като поли-
тическа организация на икономи-
чески и културно развити общест-
ва, при които са налице бюрокра-
тичен апарат и други специализи-
рани политически институции и 
органи; закони, осигуряващи вът-
решния ред и международния жи-
вот на обществото; притежава суве-
ренитет, легитимна и реална власт 
върху определена територия и на-
селение, развит апарат за принуда 
и контрол,  възможности да проме-
ня социалния ред и нормите на об-
ществото [Ibid., 77–78, note 13]. 

 
3. Заключение 
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Разгледаните по-горе теории 
за възникването на държавата в 
зависимост от избрания критерий, 
може да бъдат класифицирани в 
различни групи. От една страна се 
очертават теории, които обясняват 
появата на държавата като следст-
вие от възникването на социалното 
неравенство (Салинс, Фрийд), и те-
ории, които смятат, че дър-жавата 
се създава на основата на някаква 
форма на „обществен договор“ 
(Сървис). Представители-те на вто-
рата група виждат процеса на фор-
миране на държавата като прагма-
тична форма на обединение (асо-
циация) на хора и социални групи 
чрез сътрудничество и създаване 
на ефективно централизирано уп-
равление.  Тези две категории не се 
изключват напълно и взаимно. 

От друга страна може да бъ-
дат разграничени теории, които 
класифицират държавите в зави-
симост от начина на възникването 
им на държави, възникнали в ре-
зултат на вътрешното им развитие 
(еволюционисти), и държави, съз-
дадени под въздействието на вън-
шни фактори – главно чрез завла-
дяване отвън (Карнейро) [вж. 
Claessen, Skalnik, 1978: 16–17]. 

 
   

 
Стремежът към задълбочено 

изучаване на държавата с цел  пре-
одоляване на нейното едностран-
чивото и ограниченото предста-
вяне, води до създаването на мно-
жество и разнообразни по своята 
същност и идеи теории. Това  е дос-
татъчно ясен показател,  че истин-
ското научно обяснение на тази 
сложна социална, политическа, 

икономическа и юридическа конс-
трукция, може да стане само чрез 
интердисциплинарни проучвания 
на специалисти от различните на-
учни области. 
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