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Увод 

Управлението на всяка една страна, икономиката и създадените правила са 

въведени, за да може да се регулира поведението на хората и да бъде създадена единна 

форма на управление. Всяка едно политическо управление е създадено с приети 

правила, виждания и ценностна система на управляващите. Тя се характеризира в 

идеология, която проповядва собствени виждания и защитавайки собствени позиции. В 

този смисъл всеки един от нас, трябва да бъде запознат с определената форма на 

управление и да приема същите правила. В този аспект и след анализа на филма 

„Посоки“, можем да кажем, че в днешния свят и преди и сега, не винаги човек е способен 

да управлява сам действията в живота си. В филма се разкрива преобърнатия свят на 

хората от постъпките на някой друг. Показва ни как човешките емоции, нужди, 

потребности и възможности, разрушават живота на хората. Не само в сюжета на филма, 

но и в живота, хората понякога са принудени да извършат неща, които не са характерни 

за тях под натиска на някои друг. Постоянно сме свидетели на случай в които властта е 

определяща за взимането на решения и тя е тази която притиска хората, защото тя е по-

силна от човешките емоции. Както в филма така и в заобикалящия ни свят се случват 

непосилни за нас неща и под една или друга форма сме принудени да се вкопчим в 

единствената възможност за спасение и тя се намира във властта която притежава някои 

друг.  

 

Изложение 

Описаните аспекти в филм са напълно реални и в днешния модерен свят, за 

пример ще дадем как с отхвърлянето на един мъж, една жена загубва шанса да се развие 

в професионален план. Друг пример за това е как с желание да бъдем честни, достойни и 

да спазваме създадените правила в държавата ни, но притиснати от човек с 

възможности, за секунди човек се превръща в убиец а след това от чувство на вина 

посяга и на собствения си живот. Дали след тези примери, можем да говорим за свобода 

и равенство, лично според мен не. В сегашното модерно общество и не само сега, но и 

преди, в конституцията на Република България се казва, че всички граждани имаме 

равни прави, свобода и сме равни пред закона, но след многобройните случай на 

разделение на хората от гледна точка на възможности и власт, не смятам, че това е 

приложимо. Свободата да правиш това което искаш, но с идеята всичко да е съгласно 

законите, трябва да бъде за всички, а не само за тези които разполагат с пари. 

Равенството пред закона, трябва да бъде също ефективно приложимо за всички без 

значение социалния статус или материалните възможности на човек. За да бъдем по 
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точни, можем да кажем, че не се акцентира само върху неравенство пред закона, 

анализира се й социалното разделение в чисто човешките взаимоотношения между 

хората и тяхната оценка спрямо разбирането за смисъла на човешкия живот. Както вече 

споменахме, сюжета на филма не разкрива само една или две случки от живота на двама 

души а разкрива истинското положение на стотици хора в днешния свят. Свят в които 

демокрацията е само параван за случващото се извън легитимните отношения в 

държавата. По време на тоталитарно управление, хората са били контролирани във 

всяка една гледна точка, контролиран е социалния им живот, политическия и 

интелектуалния. Ако през този период хората са осъзнавали и е било прието, че те нямат 

никакви права, нямат политическа и икономическа свобода, то сега разликата е много 

малка. Тя се характеризира в това, че демократичните общества носят политическа и 

съдебна отговорност за постъпките си, а тоталитарните не. В днешното демократично 

общество, всеки един от нас има право на глас, свобода на словото и е равен пред закона 

с всички останали, но с промените в обществото и нагласата на хората към по-добър 

живот, това ги тласка към грешни представи за разбирането на тези понятия. Сега е 

налице демокрация, в която всеки се откроява от другия с финансови средства, постига 

целите си чрез подкупи, корупция и изнудвания. Според доклад от 2019 г. демокрацията 

се ползва с най-голям процент на доверие от останалите форми на управление, въпреки  

негативните оценки и създалите се глобални проблеми в държавата, като бедността, 

безработицата, здравеопазването, образованието и други. Това може да се дължи на 

факта, че тази форма на управление дава възможност на хората да бъдат поне малко 

свободни, отколкото тоталитарния режим на управление. От друга гледна точка през 

периода на тоталитарно управление, отново се свежда до минимум възможността за 

пълноценно съществуване на човека и възможностите му за развитие извън приетите 

правила. Докато сега е налице възможността за свободно и разнообразно развитие на 

човека във всеки един аспект, но с не писаното правило, за това, че винаги първи успява 

и постига желаното, този които има власт. Въведените правила за управление са важни 

и са свързани с развитието на човека, те са създадени, за да могат да контролират и 

напътстват  развитието на човека във всяка една сфера и по този начин да са съобразени 

с законите в държавата. Те се ползват, като механизъм за управление на икономиката, 

социалните взаимодействия, защото без правила всеки един от нас излиза от приетите 

правила и норми и допуска грешки. Ако нямаше правила и закони, които да бъдат 

спазвани в държавата ни а в последствие на тяхното нарушаване, хората да бъдат 

санкционирани по един или друг начин, в държавата ни щеше да настъпи хаос. От друга 

страна този механизъм контролира човешките взаимоотношения във всеки един аспект, 



4 
 

защото хората се съобразяват с това да не бъдат наказани. Например в работната среда, 

служителя се съобразява с изискванията към него и се вслушва в по-висшия в 

йерархията от него, дори това да не му харесва, защото в последствие може да бъде 

санкциониран или да бъде уволнен.  Също така, когато човек наруши законите на 

държавата, той ще бъде наказан с затвор или с друга мярка, която да не допуска 

следващо нарушение. По този начин те се явяват, като регулатор за поведението на 

хората и определят границите на това кое е редно и нередно. 

 

 

Заключение 

От друга страна те са способни да управляват и отношенията между хората, като за 

тази цел са приети определени норми и правила на поведение. Тук важна роля има, 

възпитанието и социализацията на човека в обществото в което живее, за да може да се 

впише в приети за обществото правила. Всеки един от нас се съобразява с това което ще 

каже или направи, за да не обиди човека отсреща, също така се спазват точно 

определени правила в институциите и когато човек не се съобрази с тях, по един или 

друг начин той ще бъде отхвърлен. Без значение в какъв аспект, дали професионален 

или семеен, съществува йерархия, която трябва да бъде зачитана и спазвана. С тези 

примери можем да кажем, че механизма за управление на страна, служи и за двигател 

на поведението, думите, действията, емоциите и човешките взаимоотношения между 

хората. От една или друга страна дори понякога ограничават човек, но създадени по 

този начин, човек не може да им се противопостави, защото ще бъде отхвърлен.  
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