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ЗА ЕТИЧЕСКИЯ ДЕБАТ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Сп. „Етически изследвания“

ethicsbg@gmail.com

ON THE ETHICAL DEBATE

EDITORIAL

Уважаеми  читатели! 

Пред Вас е едно ново списание, което си е поставило задачата  да реабилитира

етическата  проблематика,  неглижирана  през  последните  години.  Дефицитът  на

нравствени  ценности  при  човека-консуматор,  който  е  същинският  герой  на  нашето

време, доведе до съзнателното маргинализиране на въпросите за смисъла на живота и

моралните добродетели. Извън обществения дебат остават и жизнено важните въпроси

за  етическите  рискове  на  развитието  и  за  (не)разумния  егоизъм,  за  традиционните

нравствени ценности и за релативизирането им в постмодерната епоха.

В  съвременното  рисково  общество  рязко  нараства  значението  на  етическото

знание.  Етиката  е  неизменен  фактор  на  интелигентния  растеж  на  обществото  и  на

неговия социален напредък 

Като  прави  стъпки  за  изграждане  и  разгръщане  на  единна  етическа  мрежа,

секция „Етически изследвания“ към Института за изследване на обществата и знанието

при  Българска  академия  на  науките  (Вж:  ethicsissk.wordpress.com)  се  стреми  да

консолидира  българската  научна  общност;  да  привлича  заинтересовани компетентни

изследователи  от  други  частнонаучни  и  обществени  дисциплини;  да  разширява

етическия  дебат в  българското  общество  и  да  осигурява  международен  престиж  на

етическата научна общност. 

Утвърди се традицията  на ежегодните  национални конференции по етика и

свързаните с тях авторитетни издания, които се реализират от 2004 година насам.

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016



2     РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Създадена е Електронна библиотека по етика на постоянния сайт на секцията , с

която  се  улеснява  и  разширява  достъпът  до  българската  етическа  книжнина.  До

момента  са  обнародвани повече от 60 монографии,  студии,  статии и др.,  за  които е

получено съгласие от авторите или от техните наследници.

Електронното  списание  по  етика е  нова инициатива  в  същата  насока.

Неговата  поява е  закономерна.   За  специалистите  по  етика,  за  учените  от различни

области на знанието, за социалните институции, за етическата експертна дейност и за

широкия обществен дебат потребността от такъв научен форум е без съмнение. Към

момента  в  България  не  съществува  специализирано  периодично  издание  с  етическа

проблематика,  докато в европейски и световен  мащаб има редица утвърдени научни

списания  с  многообразен  етически  профил,  включващи  проблеми  както  на

теоретичната, така и на практическата етика. 

„Етически изследвания“ е онлайн списание с отворен достъп, издавано от секция

„Етически изследвания“ към Института  за изследване на обществата и знанието при

Българска академия на  науките.  Чрез  него се  осигурява публичен достъп до научни

текстове  от  областта  на  приложната  и  теоретичната  етика,  история  на  етиката,

българската  академична  етика,  демонстрира  се  интердисциплинарността  на

съвременното  етическо  изследване.  Инициират  се  дискусии,  провокира  се  етикът–

експерт  и  изследовател,  търси  се  етическата  гледна  точка  към  социалните  процеси.

Списанието дава международна видимост на българските етически изследвания, прави

ни част от глобалното научно пространство.

Стремежът  на  екипа  на  списание  „Етически  изследвания”  е  да  провокира

размисли и дискусии за съвременния прочит на моралните категории и ценности, като

същевременно  ще  се  толерира  и  обговаряне  проблемите  на  т.  нар.  „етика  на

ежедневието”, от чието решение нерядко зависи климата на социума на всички нива –

от семейството  до политиката.   Няма  да  бъде  забравена  и  неправилно  считаната  за

тривиализирана тема за „добрия човек“, който е солта на живота, въпреки че средствата

за  масова  информация  се  интересуват  единствено  от  успелите  и  известните,  дори,

когато популярността им е подплътена единствено от скандали. Етиката е не само наука

за морала, но може да бъде и начин на живот.
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Първият брой на списанието предлага  широк спектър от теми и проблеми на

принципа на ветрилото, подсказващи за неговата политика на плурализъм на авторски

почерци  и  научни  интерпретации.  То  ще  подкрепя  нови  тези  и  дори  етическите

провокации с цел полифонен ефект на различни гласове.

Адресирано е както за специалисти, така и за по-широк кръг от читатели.

На добър път на списание „Етически изследвания“!

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016
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ЩО Е ПОСТМОДЕРНА ЕТИКА?

СИЛВИЯ МИНЕВА

СУ „Св. Климент Охридски“

silvia_mineva@abv.bg

WHAT IS POSTMODERN ETHICS?

SILVIYA MINEVA

Abstract
The basic goal of the paper is to outline those questions, which are representative for the spirit
and ideas of postmodern ethics. These ethics are the study and understanding of the human live
and moral in the conditions of a multi-layered and fragmented moral habitus. The network
character  of  this  habitus  naturally confers  to  its  ethical  studies  a  multi-dimensionality, an
ambiguity,  an  „ethics  in  fragments".  Thus  the  main   concepts  of  postmodern  ethics  are
„identity“, „community“, „responsibility“ etc., which simultaneously link and divide the I and
the other, culture and nature, society and mankind, difference and alikeness, world and chaos…

Keywords: postmodern ethics, community, responsibility, otherness, ethics in fragments

Две са причините, поради които избрах за заглавие на този текст въпроса „Що е

постмодерна етика?”

Едната е, че въпросителната форма приканва повече към размисъл и разговор за

етиката като морално философстване и начин на живот,  дори манталитет, доминиран

от споделянето на мисли и идеи за това, което се случва с нас, около нас и помежду ни,

отколкото към сухите, безжизнени постулати на някоя завършена дефиниция. Но за да

разгърна  своето  размишление  по  темата,  ще  добавя още един,  друг въпрос.  Това е

въпросът на италианския изкуствовед Салваторе Сетис в  книгата му „Завръщане към

класическото”. В нея той пита, без да скрива подчертано критичното си отношение към

постмодернистките  интерпретации  на  класическите  примери  заради  тяхното

повърхностно, инструментализирано, деконтекстуализирано и банализиращо цитиране:

„защо езиците на постмодернизма не само възприеха „класическото“, но го превърнаха

и в разграничителен белег спрямо модернизма – приемайки за даденост, че последният

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016
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се е отрекъл изцяло от класическото завещание на предишните поколения и че в този

смисъл постмодернизмът означава завръщане към него.“ [Сетис, 2008: 34]

Макар   критичният  патос  на  Сетис  да  е  фокусиран  върху постмодернизма  в

изкуството  и  архитектурата,  той  артикулира  успешно  една  прехарактерна  за

постмодерността  тенденция:  своеобразното  фаворизиране  на  фрагментарното,

локалното,  автентичното  в  посока  на  субективизацията  и  релативизацията  на

традиционната  символика  като  алтернатива  на  едновременно  глобализиращия  и

глобализационен  модерен  стремеж  към  универсализъм  чрез  унификация  и

стандартизация. Но нито тази критика на постмодернизма, нито въпросът, поставен от

Сетис, щяха да са възможни без използвания от него подход за анализ на класическото,

а именно – разпознаването и признаването на класическото като исторически феномен

и културна парадигма по  силата  на  необходимостта  от „завръщането“ към него.  От

същата необходимост следва зависимостта на класическото, респ. на бъдещето му, от

неговото „разбиране“ и „ползване“ според контекстите, ценностите и особеностите на

настоящето. Така въпросът за бъдещето на класическото се оказва преди всичко въпрос

за  миналото  на  настоящето,  на  неговото  „попиване“  от  настоящето  и  начините  на

възпроизвеждането му в сегашно време, независимо дали са целенасочени и умишлени

или случайни, несъзнателни, не-преднамерени. Това важи еднакво както за изкуството,

архитектурата  и  литературата,  така  и  за  науката,  философията  и  етиката,  в  които

постоянното оттласкване и завръщане към „класическото“ като античност, традиция,

модели, образци и техни алтернативи, е налице и лесно забележимо хронологически

(но и съдържателно) в смяната на техните парадигми. В етиката тази смяна ни разкрива

своеобразната цикличност в конкурирането и редуването на практици с теоретици като

конкуриране и редуване на уважението към „разума“ и дедукцията от общи, предимно

„неемпирични“  принципи,  със  способността  да  забелязваме  и  описваме  болката,

страданието  и  унижението  според  конкретните  им  разновидности  и  техните  (дe-)

моралзиращи ефекти. Накратко, философска и партикуларна етика, интелектуализъм и

институционализъм се конкурират в течение на цялата етическа история. 

Що се отнася до постмодерната етика или етиката на постмодерността, за нея

едно  завръщане  към  класическото  е  част  от  усилието  да  се  предложи  етичност,

съизмерима не чрез съревноваващи се помежду си етоси, а спрямо универсалистките

претенции  на  един  свят,  глобализиращ  се  чрез  идеологии,  подкрепяни  и/или

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016
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подкрепящи  властови  технологии/техники  от  различен  вид.  В  този  смисъл

формулировката  „постмодерна  етика”  трябва  да  се  разбира  като  представителна  за

етическото  днес,  доколкото  настоящата  епоха  се  дефинира  като  постмодерна  или

постмодерност. 

Постмодерната  етика  ни  представя  онова  етическо,  което  е  актуално  и

проблематично  сега  като  теми,  познание  и  философски  размисъл  върху  етоса  на

съвременната моралност, белязан от напрежението между глобално мислене, на което

ни обрича епохата и локално действие, на което единствено сме способни заради своята

смъртност и преходност. Етиката, изучаваща този етос  е по-скоро етика на фрагмента,

отколкото теория за морала. Тя артикулира нови дилеми около старите безпокойства,

предизвикани от въпроси като този: „Какво трябва да правим, как да живеем в един

свят, подчинен на евангелието на ускорението, глобалната мобилност и уеднаквените

отношения там, където пристигат потоците от капитали, стоки и информация?” Свят,

който ни  предлага  от една страна,  голям технологичен напредък,  а  с  него и  повече

удобства, повече възможности да се създават и предлагат, разпространяват и потребяват

повече  и  най-различни  неща  –  стоки,  услуги,  информация,  забавления,  стилове  на

живот… Така постмодерната епоха се оказва епоха на технологиите,  превърнати във

фундаменти на икономизма, глобализма, прагматичния космополитизъм, консумизма. 

 От друга страна, тя се оказва епоха на достъпа според Дж. Рифкин, епоха на

световното рисково общество според Улрих Бек, но  също и епоха на мисленето без

фундаменти  според  Дж.  Ватимо.  Три  различни,  но  еднакво  валидни  определения.

Защото от достъпа до технологии зависи кой, кога и как, за какви цели ще ги ползва,

респ. ще създава и управлява глобалните рискове от различни катастрофи, които носи

със себе си развитието и  приложението на различни технологични постижения като

био-, космически, информационни, комуникационни технологии. Тези и подобни на тях

въпроси извикват тревогата за бъдещето на света и обществото, природата и човека и

възраждат с нова сила отколешните, постоянни човешки дилеми как искаме да живеем,

кое у човека и у природата си заслужава да бъде съхранено като човешко и природно.

„Имплицитна  етика“  нарича  У. Бек  тяхното  поставяне  на  дневен  ред,  наложено  от

необходимостта приемането на рисковете да се оправдае морално, след като не може да

се  гарантира  от  математическите  формули  и  методологическите  дебати  за

хипотетичното бъдеще. [Бек, 2013: 44-45] 
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Оправданието  се  оказва  трудно  и  проблематично  поради  „отслабването  на

принципа  на  реалността”,  както  определя  Дж.  Ватимо  драстичното  намаляване  на

усещането за действителност  в резултат на  изключително интерпретативния характер

на картината на света, с която разполагаме. (Ватимо,2011: 36-38) Тази картина сега е

свод от различни интерпретации, които не могат да конфликтуват помежду си, защото

многото  истини  са  заменили  едната,  отваряйки  широко  вратите  за  културния

плурализъм и егалитаризъм. С оглед на този плурализъм и егалитаризъм З. Бауман -

кръстникът на етиката като постмодерна, визира основния проблем на нашето време в

това:  как  да  преобразуваме  полифонията  на  многото  езици,  на  които  говори

съвременното  човечество,  в  хармония  и  да  я  предпазим  от  дегенерирането  й  в

какафония. [Бауман, 2000:374] Проблематичността идва най-вече от това, че в условията

на  постмодерната  полифония  единствен  фундамент  за  философията  остава  самото

разлагане  на  принципите,  критическата  нагласа  към  всичко,  претендиращо  да  е

окончателно и универсално: 

„Ако философията  -  пише Ватимо  -  все  още може рационално  да  говори за

етика,  т.е.  да  говори  по  начин,  който  е  отговорен  пред  единствените  допустими

референти – епоха, наследство, произход – то тя може да го направи единствено като

приеме  за  експлицитна  отправна  точка  (не  като  фундамент),  състоянието  на

нефундируемост, в което се оказва захвърлена днес.” [Ватимо, 2011: 67–68]

Описаното от Ватимо е показателно и за друго: заплахата, която тегне над самата

човешка представа за свят и която се усилва допълнително от напора на симулираната с

помощта на технологии  - особено комуникационни и информационни -  реалност, или

онова копие без оригинал, което Ж. Бодрияр нарича симулакрум, защото бележи края

на модерния паноптизъм и апотеоза на симулацията. Лишени от свои корени, произход

и история в миналото и опита на поколенията, обществото, нравите, симулакрумите се

раждат от  размиването  на  границите  между реалност  и  нейната  симулация,  знак  и

означавано, поради невъзможността процесът на симулация да бъде отделен от процеса

на  реалността  там,  където  са  унищожени  всички  идеалистически  различия  между

истинно  и  лъжливо,  между  добро  и  зло,   в  името  на  радикалния  закон  на

еквивалентността и обмена,  станал основен властови дискурс от модерността насам.

[Бодрийяр, 2015: 35]
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Производството  на  масови  симулации  във  вид  на  въображаеми  светове  като

Дисниленд и телевизионните риалити шоута подсказват, че полифонията на езиците

всъщност е рожба на размиването на граници,  предизвикано от играта на симулации и

съпътстващите  я  комерсализация  и  медиатизация  на  всички  човешки  отношения  и

взаимодействия.  Социалната  студенина,  изчезването  на  живота  в  малки  групи  и

аргументирането на морала икономически като еволюционен продукт на партньорство

са неизбежният резултат от тази игра и ключът към безчовечната тайна за модерното

функциониране в планетарни мащаби, т.е. глобализирано. 

Увлечени от религията на прогреса и евангелието на пазарното ускорение, хората

заживяват в бясна надпревара с времето, технологиите и постоянната несигурност за

бъдещето. Новото днес, утре е вече остаряло, няма време за осмисляне на всекидневния

опит камо ли за размисли върху същественото,  което е невидимо за очите,  казано с

думите  на  Лисицата  от  „Малкият  принц”  на  Егзюпери  [Егзюпери,  1980].  Но  към

същественото и невидимо за очите принадлежи и моралът, а неговата невидимост ни

принуждава често да изпускаме от внимание, че  „да живееш човешки” и „да бъдеш

човек”,  т.е.  доброто живеене и  добрият човек не са тъждествени,  макар да имат за

пресечна  точка  доброто.  Тогава  на  помощ  идва  постмодерната  етика  със  своите

въпроси:  “Що ще правим сега?” и ”Как да постъпя?”,  които изваждат морала изпод

шапката-невидимка,  нахлупена  му  от  модерните  метанаративи.  С  което  стигам  до

другата, втора причина за формулировката на темата - че тя е формулирана, подобно на

две други,  известни философски заглавия.  Едното е на Кантовия текст  „Отговор  на

въпроса  „Що  е  Просвещение?”,  изпълнен  с  просвещенски  патос  и  емблематични

модерни идеи за човека, неговия разум и обществото. [Кант, 1984] Другото е заглавието

на  също  толкова  емблематичната  книга  на  Жил  Дельоз  и  Феликс Гатари  -  „Що  е

философия?”, посветена на философията и философстването като конструктивизъм и

борба с хаоса. [Гатари, Дельоз, 1995]

Кант избира да пита за Просвещението, което е за него и съвременниците му

интересно,  забележително  и  значимо  като  път  и  начин  хората  да  се  избавят  от

непълнолетието на техния разсъдък чрез широкото използване на човешкия разум за

реализиране на социалния прогрес. Нещо повече, Просвещение е епоха, която назовава

и обяснява себе си благодарение на своите философи  - Волтер и Хердер, но особено

Кант.
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За Гатари и Дельоз философията е конструктор на понятия, а философстването

не  се  свежда  нито  само  до  истината,  нито  само  до  знаенето,  а  до  категории  като

Интересното, Забележителното, Значимото. Към това следва да се добавят и думите на

Ж. Лиотар, че познанието на знанието „означава избор на начина, по който се задават

въпросите,  защото  това  е  начинът,  по  който  ние  можем  да  получим  и  отговори.”

[Лиотар,  1996: 56]

Постмодерната етика на свой ред също  назовава себе си според онова, което е

интересно, значимо, забележително за нашето време, но особено според възможността

за ново разбиране на моралните явления. В този смисъл тя е етика на нашето съвремие,

съвременна етика, която със своите много въпроси и малко отговори ни насърчава към

питане и  става носител на  евристичния заряд на  структурираща проблеми,  търсеща

етика.  Самата  идея  за  постмодерността  според  Бауман,  е  въведена  като  набор  от

отсъствия и артикулирана чрез фрази като “изчезнали са”, “няма вече”, “липсва", а сред

авторитетите,  които  модерността  овластява  и  прокарва,  отсъстват  нерационалните,

неутилитарни, непечеливши морални страсти. Отсъства и допускането, че човешката

ситуация е морален проблем, че да бъдеш морален не означава да бъдеш добър, а да

решаваш морални дилеми, да упражняваш свободата си на авторство и/или на действие

като избор между доброто и злото [Бауман: 2000]. Подобно допускане означава преди

всичко  оспорване  на  доброто  и  злото  като  абсолютно-фундаментални  категории  в

резултат  на  превръщането  им  от  модерната  философия  в  субстанциални

характеристики, онтични събития с непреходно и непреодолимо значение. Оспорване,

което  започва най-напред Ницще.  Продължено  в  постмодерната  етика,  то  отхвърля

възможността на не-амбивалентен, не-апоретически, универсален етически кодекс, към

който се стремят модерното мислене и практика. Постмодерната етика е тази, която ни

казва, че е възможно да се откажем от голямата наративна идея за такъв кодекс, защото

не-апоретична, недвусмислена универсално и „обективно обоснована” нравственост и

етика, отстраняваща всички „местни изкривявания”, е практически невъзможна. Тя е

невъзможна, защото моралните явления са по същество „не-рационални”, нерегулярни.

Те не са повтарящи се, монотонни и предсказуеми, за да бъдат изчерпателно обхванати

в етически кодекс по образеца на Закона. [Бауман, 2001: 21-22]

 Но  идеята  за  „единен  модел”,  характеризираща  модерната  западна  мисъл  и

действие  е  не  само  неприложима  заради  пренебрегването  на  различието,
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многообразието от местни различия. Тя е и нежелателна, защото лишава от тежест и

смисъл моралното Аз. За неговата еманципация апелира Бауман,  когато настоява,  че

значението на  това да бъдеш морален е в  срещата с двусмислеността на  доброто и

злото, пред която ни изправя изборът между тях и поемането на отговорността за него

пред лицето  на  Другия.  С  това  постмодерната  етика поставя  под въпрос  привидно

безвъпросните предпоставки на нашия живот, защото:

„Да престанеш да си задаваш въпроси  - настоява Бауман - е положение, криещо

повече опасности, отколкото да не си в състояние да отговориш на въпросите, които са

вече поставени в дневния ред…”. [Бауман,1999 : 25]

Това съвсем не означава, че постмодерната етика не достига и свои отговори на

въпросите  за  морала,  като  например,  че  той  е  невъзможен  без  отговорността  като

отсъствие на равнодушие и безразличие към Другия,  когото може да не разбираме, но

когото срещаме [Левинас 1999:110]. Така във фокуса на тази етика застава Другият като

контекстът, в  който се заема морална позиция,  но  и  спрямо когото ние определяме

своите  думи  и  отношения  като  истинни  или  лъжовни,  честни  или  безчестни,

справедливи  или  несправедливи,  добри  или  лоши.  Така  като  етика  на  другостта

постмодерната  етика  се  оказва  една  етика  на  човечността.  Фокусирайки  се  върху

моралната отговорност, ангажимент и  грижа за Другия,  тя припомня същевременно

всичко онова, което сме загубили и  ни липсва, за да се чувстваме сигурни, уверени и да

живеем във взаимно доверие: близост, топлота, уют, взаимна добра воля… Сред тези

загуби и  дефицити  се  нарежда общността  на  хората  като човешка,  като  морална,  а

нейната липса и търсене е причината именно постмодерната етика да възроди възгледа

за  първенството  на  общността  в  човешкия  свят,  изтласкана  и  подменена  от

консумеристките модели на модерната културна индустрия. В контекста на тези модели

намират  оправданието  си  изводите  за  замяната  на  етическото  с  естетическо  и

провокираните  от  нея  деконструктивистки  и  постструктуралистки  концепции,

акцентиращи върху „конструктивната творческа природа на нашите експресивни езици“

или „по-крайните форми на противопоставяне на социалните правила и дори на онова,

което  признаваме  като  морал“.  [Тейлър,  1999:  66] Това  противопоставяне,  както  и

настоящата хегемония на естетическите общности, описана проницателно от З. Бауман,

не се отнасят само до симптоматиката на съвременното състояние на нравствеността.

[Бауман, 2003] Те са признаци и на друго: че както всяка предишна, така и настоящата
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епоха има своите специфични, собствено етически теми и проблеми, провокирани от

контекстите и отношенията, появили се в резултат на различните социални, културни,

технически и технологични нововъведения в живота на съвременните хора. И ако се

оказва, че към старите проблеми са се прибавили нови, то е защото светът ни е станал

по-многомерен и по-труден за разбиране, а животът ни – по-фрагментиран и по-труден

за управляване по познатите досега начини. Следователно, елементарно и наивно би

било  да  се  смята,  че  постмодерното  се  изчерпва  с  деконструктивистки  и

постструктуралистки  концепции  за  езика,  историята,  културата,  познанието  или  с

поражданите от тях деструктивни и нихилистични настроения спрямо модерността и

модерните  достижения.  Напротив,  да  поставяш и  обсъждаш по  постмодерен  начин

нравствените проблеми и етическите въпроси не означава непременно да застанеш на

позициите на деструктивизма и нихилизма. Също така елементарно и наивно би било

да  се  очаква,  че  който  и  да  е  от  съществуващите  етически  дискурси,  в  т.ч.  и

постмодерни, е в състояние да направи света едномерен, за да стане той по-лесен за

разбиране, а животът – монолитен, за да е по-лесен за управляване. Никаква етика не е

в състояние да направи това, независимо от претенциите на създателите иѝ , от което не

следва непременно да обявим веднага смъртта на етическото. Защото задача на етиката

и в  частност, на нейните постмодерни етически дискурси,  е не  да правят сложното

просто  и  необяснимото  –  обяснимо,  а  да  посочат  дали  сложността  на  света  и

фрагментираността на живота ни правят по-чувствителни за и склони към човечност,

или обратно – ни отнемат от тази чувствителност. В този смисъл  постмодерната етика

произхожда от едно характерно духовно и мисловно движение. Неговата специфика е в

ориентирацията  към  преоткриване,  преосмисляне,  конкретизиране,  понякога  дори

преформулиране  на  иначе  традиционни  категории  като  отговорност,  свобода,

автономия, справедливост, морален избор и др., в контекста на перспективите, които

съвременните  социално-политически  и  културни  реалии  очертават  пред  морала  и

етиката. В същата посока следва да се търсят и възможните основания да разпознаем в

дискурсите на  тази етика началото на своеобразен етически неокласицизъм, зародил се

в навечерието на 21 в. Нещо повече, постмодернизмът – имплицитно или експлицитно

– е  етика,  преди да е  каквото и  да  било  друго:  стил  в  изкуството и  архитектурата,

описание  на  епохата  като  „край  на  капитализма“,  „постиндустриална“,

„глобализацонна“  или  „постколониална“.  Дори  като  философско  движение  той  се
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занимава с  етика още преди назоваването на  ситуацията  на  знанието,  известна като

„недоверие в метаразказите“, макар че това занимание включва твърде неясни термини

като „откритост“, „другост“, „,разчупване“, „опозиция на тотализиращите системи“. От

това гледище постмодернизмът е етичен отговор именно на идеята за „единен модел“,

който  характеризира  западната  мисъл  и  дейност, като  породени  от  „единен  модел."

[Eaglestone,2004 : 182–183]

Друг въпрос е,  как постмодерността ще влезе в  историята и дали тя ще бъде

оценявана по-късно „като залез или като ренесанс на нравствеността“ [Бауман, 2001: 7].

Това ще покаже само времето, когато стане достатъчно минало, за да се превърне в

история.  Понастоящем обаче твърде догматично  и пресилено би било,  вместо да се

идентифицира като „собствен метафизически проект на самия Постмодерн“ [Нешев,

1999: 342], постмодерната десубстанциализация на етиката да се определя като залез на

нравствеността  и  край  на  етиката  заради  критичното  постмодерно  отношение  към

модерната метафизика и  рационализъм,  родени от Просвещенската  вяра в  прогреса,

разума и науката. Всъщност отхвърлянето на типично модерните пътища за поставяне

на  моралните  проблеми  е  само  част  от  постмодерното  етическо  изследователство,

защото разкриването на модерните им  корени служи не за самоцелно отрицание на

модернизма и модерността, а на стремежа за тяхното обсъждане по нов начин. 

„По нов начин“ означава открояване на нови акценти в етиката. Такива именно

нови  акценти  са  преосмислянето  на  понятието  за  риск  в  плана  на  съвременното

общество  [Бек,  2013],  прогнозирането  на  опасностите  от  настъпването  на  едно

„постчовешко бъдеще“ [Фукуяма, 2002], очертаването мислимостта на общочовешкото

морално единство като далечна перспектива за еманципация на автономния морален Аз

и реабилитирация на неговата морална отговорност [Бауман,  2001].  Впечатляващо в

тези предложения е присъствието и вниманието, което се отделя във всяко от тях на

темата за бъдещето на човека, обществото, природата и света. Това, което прави днес

обсъждането иѝ  действително етическо, е загрижеността за съдбата на човешкото като

човечност, демонстрирана от постмодерните изследователи на морала. Разбира се, тази

загриженост не е нито случайна, нито необичайна, защото няма друга като нея, която да

засяга  толкова непосредствено  възможностите  за  назоваване по  различни начини на

хоризонтите, които придават значимост на нашите идеи, желания и цели.
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THE TRANSITION TO CAPITALISM AND THE IDEOLOGICAL HEGEMONY OF

NEOLIBERAL MORAL VALUES IN BULGARIA

VASIL PRODANOV

Abstract
Three levels of movement toward neoliberal ethics and moral consciousness in Bulgaria after
the  geopolitical  collapse  of  the  state  socialism  in  1989  are  analyzed  in  this  article:  the
rejection  of  the  previous  world  outlook  and  ideological  consciousness;  paradigm
transformation of the social and humanitarian sciences; endorsement of the ideas for liberal
moral and ethics as hegemonic in the mass ideological consciousness.  The new ideological
apparatus for production of public opinion and changes of values are outlined. The thesis that
leading  characteristic  of  the  new  neoliberal  moral  consciousness  is  the  non-cooperative
individualism is justified.

Keywords:  transition to capitalism, ideological hegemony, neoliberal moral consciousness,
ideological apparatus, non-cooperative individualism

След 1989 г. в България се извършиха радикални промени в геополитическата и

геоикономическата  ориентация  на  страната,  осъществи  се  преход  от  държавен

социализъм  от  съветски  тип  към  неолиберален  капитализъм  от  американски  тип.

Разрушени  и  разграбени  бяха  принадлежащи  на  всички  българи  активи  за  десетки

милиарди долари. Внезапната и дошла по външни геополитически, а не по вътрешни

естествени процеси на развитие идеологическа и ценностна промяна доведе до разпад

на  предходни  културни  и  морални  модели  на  поведение,  до  нови  идеологически

идентичности и ориентации, до разрушаване на съществуващи социални връзки, загуба
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на работни места и на перспективи за развитие на милиони хора, политически чистки,

масово бягство в търсене на по-добър живот някъде другаде извън своя народ и своята

страна.  Започна  радикално  пренаписване  на  българската  история,  заклеймяване  на

големи периоди в нейното развитие, а с това и допълнителен разпад и трансформация

на идентичностите. Цивилизационно българите бяха противопоставени на русофили и

русофоби.  Социално-икономически  бяха  разделени  на  една  съвсем  малка  група

свръхбогати  и  близо  половината,  живеещи  в  бедност  или  намиращи  се  в  риск  от

бедност. 

1. Три равнища на радикална ценностна промяна по посока на

неолиберална етика и морално съзнание

В  обществото  като  цяло  се  извърши  радикална  промяна  по  посока  на

неолиберална етика и морално съзнание. Три са основните равнища на тази промяна. 

1.1. Промени на светогледно и идеологическо равнище

Промените в моралната система, започващи постепенно след 1985 г. и взривно

след 1989 г. са  свързани на  първо място с  трансформацията  на  целия  светоглед,  на

цялостното възприятие на обществената действителност чрез радикално преобръщане

на  дискурса  на  тяхното  обяснение  и  влизане  в  един  алтернативен  ценностен  свят.

Доминиращите  възприятия  на  масовото  морално  съзнание  и  публичната  сфера  се

изместиха:

От дискурса на предходните класови, социалистически ценности към дискурса

за  общочовешки  ценности,  интерпретирани  като  „европейски  ценности”  и

„евроатлантически ценности”.

Още по време на перестройката се направи оценка за „взаимна зависимост по

сигурност” и се изтъкна, че няма да има повече обособено решаване на проблемите в

рамките на социалистическата система, а се предполага отвореност и взаимодействия

със страните от развития капиталистически Запад.

Извърши  се  преход  на  източноевропейските  общества  от  предходното  им

състояние  на  обособяване  от  световния  капитализъм,  отделянето  на  държавния

социализъм  като  различна  самостоятелна  социално-икономическа  и  политическа
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система и представата за капитализма като отиващо си общество към интегрирането с

него.  Идеологическото  възприятие,  осигурило  тази  промяна,  бе  възприемането  на

неолибералния капитализъм и либералната демокрация като „край на историята”, а на

държавния  социализъм  като  „отклонение  от  историята”,  което  е  било  най-после

отстранено и сега вече вървим по магистралния,  валиден за всички останали път на

тази история.

Началото  на  прехода  и  разпадът  дойдоха  чрез  отказ  от  предходния

интернационализъм  и  възход  на  национализма  в  отношенията  между  отделните

социалистически  държави  и  вътре  в  тях  при  федерални  републики  като  СССР,

Югославия,  Чехословакия.  Най-напред  по  времето  на  перестройката  в  отношенията

между бившите  социалистически  страни  се  премина  от  „братско сътрудничество”  в

рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ към разделяне по интереси вътре в

предходната  „социалистическа  система”.  Горбачов   се  отказа  от  „братското

сътрудничество” и премина към принципа на капиталистическия пазар в отношенията

си с останалите социалистически страни, а Елцин се отказа и от останалите съветски

републики, отделяйки Русия в самостоятелна държава. Като идентичност се разпадна

„съветският  човек”  и  на  негово  място  се  появиха  национални  идентичности,

конструирани  чрез  връщане  към  стари  травми  и  архаично  минало  или  чрез

противопоставяне на тези, с които си бил по-рано заедно в една общност.

В България се извърши движение от представата,  че „дружбата  със СССР е

като слънцето и въздуха за всяко живо същество” към „Пътя към Европа” – съответно

от идеята,  че истинските ценности и посоки на движение на историята  идват не от

Москва,  а  от  Брюксел  и  Вашингтон.  Защитата  на  така  нар.  „европейски”  и

„евроатлантически  ценности”,  наложени  отвън,  замени  защитата  на  националните

интереси.

От  представите  и  политиките  на  „исторически  преход  към  комунизма”  се

направи  преход  към  представите  и  политиките  на  „исторически  преход  към

демокрация”.  Моралът  винаги  е  бил  свързан  с  разделението  между  профанно  и

сакрално,  той  е  бил  в  сферата  на  сакралното,  това  което  трябва  да  бъде,  което  си

длъжен. Именно тази сфера бе коренно преобърната. От сакрално пространство, в което

„комунизмът” е висша ценност на движещите се към него народни маси се извърши
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радикална  ценностна  трансформация  по  посока  на  представата,  че  „комунизмът”  е

въплъщение  на  злото  за  антикомунистите  и  неосъществим  „красив  идеал”  за

трансформиралите се в „леви” и „социалисти” бивши комунисти.

Извърши се  ценностна пресемантизация на основните понятия,  чрез  които се

възприема светът край нас в две основни посоки. Първата бе свързана с това, че голямо

количество  понятия,  които  са  били  изпълнени  с  негативни  конотации,  получиха

положителен знак, а такива с позитивни значения бяха трансформирани на 180 градуса

като в тях бе вложено силно негативно звучене.

Втората посока бе на рязко стесняване на определени понятия и предлагане на

това  стеснено  съдържание  като  истинното  понятие.  Типичен  е  случаят  с  понятието

„свобода”, което се редуцира до негативното понятие за свобода, разбрано като липса

на  ограничения,  а  в  това  негативно  понятие  се  направи  редукция  до  две  основни

значения  –  свобода  на  словото  и  свобода  на  пазарните  субекти.  Така  предходните

представи  за  свобода  се  редуцираха  до  едно  неолиберално  понятие,  в  което  всяко

ограничение  на  пазара  от  държавата  се  възприема  като  несвобода.   Именно  така

разбраната неолиберална свобода започва да се въздига на пиедестал. Тази идеологема

за  „свобода”  бе  инструмент  за  налагане  на  свободен  пазар  и  падане  на  границите,

даващо възможност на големите транснационални корпорации да овладяват основните

ресурси  на  съответната  държава.  Под  лозунга  за  „свобода  на  движение  на  хора”,

„падане на Берлинската стена” и „падане на желязната завеса” се извърши гигантски

„брейн  дрейн”,  кражба  на  учени  и  висококвалифицирани  специалисти  –  грабеж  за

трилиони  долари,  осъществен  от  държавите  от  капиталистическия  център,

периферизиращи и връщащи назад с десетилетия така „освободените” държави. 

Проблемът  е,  че  свободата  има  много  измерения  и  в  една  или  друга  степен

можем  да  я  открием  в  различни  светогледни  контексти.  Маркс разглежда  бъдещото

комунистическо  общество  като  „царството  на  свободата”.  Наред  с  неолибералното

понятие  за  свобода  има противоположни позитивни  възприятия  на  свободата,  които

предполагат ограничения на пазарните субекти и създаване на възможности за развитие

на  отделните  индивиди  и  общности,  които  да  им  дадат  възможност  да  формират

способности,  с  които  да  достигат  едни  или  други  цели.  Докато  по  телевизионните

канали вървят неолиберални възторзи за „свободата”, по улицата стотици хора ровят в
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кофите за боклук, просят, самоубиват се, че са останали без работа или не могат да си

плащат  дълговете.  Милиони  водят  полугладно  съществуване,  други  милиони  са  в

своеобразно почти робско положение като гастарбайтери в Западна Европа, огромно

количество жени продават своето тяло, за да могат да се изхранват. Интернет сайтовете

са пълни с предложения за продажба на органи от хора, които не могат да изхранват

децата си или да плащат дълговете си и това е по-страшно дори от робско положение.

Милиони не могат да се лекуват, защото нямат пари за това. Хиляди българчета отпадат

годишно от училище поради липса на средства. Българинът се е оградил, за да опази

живота и имуществото си с повече железни врати и решетки отколкото по времето на

турското  робство.  Стои  въпросът  при  това  положение  тези  хора  кога  са  били  по-

свободни – преди това ли, когато не са имали тези проблеми или след това, когато те са

се появили. 

Протича  процес  на  деинтелектуализация  и  ирационализация  на  светогледно

равнище.  Масовото  съзнание,  което  в  ситуация  на  нарастваща  неопределеност  и

несигурност се сблъсква с непрекъснато разминаване между обещания на политиците и

резултати,  между  намерения  и  резултати,  се  ирационализира  ускорено.  Бурно

разцъфтяват  всякакви  конспиративни  теории.  Имаме  завръщане  на  суеверия  и

лъженаука.  Още  в  началото  на  промените  знаменитост  става  руският  екстрасенс

Кашпировски.  Министерството на отбраната  почва да копае дупки в Царичина и да

търси извънземни. Ванга става знаменитост, на която се посвещават църкви и филми. В

обществото  започват  да  се  подвизават  стотици  врачки,  астролози,  пророчици,

контактори,  които  изместват  рационалното  мислене  за  нещата.  В  Интернет

астроложката Алена става по-популярна и търсена от масите от от председателя на БАН

и от ректора на Софийския университет. По телевизионните канали се появяват врачки,

които  претендират  да  правят  политически  прогнози.  Задължително  четиво,  с  което

печелят  почти  всички вестници става  всекидневната  страница  със зодиите,  на която

всеки може да открие какво го очаква. 

Изчезването на възможността  с  честен труд да оцелееш,  да получиш достоен

живот, да се изхраниш се замества с масово налагане на идеята за късмета, за това как

можеш да спечелиш от някоя хазартна игра по телевизията, от лотарията, от тотото. На

мястото  на  „обществото  на  труда”,  което  слави  „трудовия  човек”  е  дошъл  „казино
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капитализмът” (терминът е на британската икономистка Сюзън Стрейндж) – общество,

в което всичко е лотария, разделяща хората на малка група печеливши и на огромна

част губещи.

Този тип масово съзнание става лесно манипулируемо в една или друга посока,

тъй  като  когнитивното  равнище  на  възприятие  на  процесите  в  него  започва  да  се

снижава. Лесно е податливо на слухове, непрекъснато го гонят страхове. 

1.2. Промени в социалните науки, които формират светогледа на човека

През последните десетилетия във философията на науката доминира идеята за

парадигмите, за това че и природните, и социалните, и хуманитарните науки се развиват

от научни общности, които поставят в основата им определени ценности. Промяната на

парадигмите е свързана с радикална промяна на ценностите.  Точно това става и със

социалните науки в България след 1989 г.

 Радикалните промени характеризират всички социални науки и на първо място

философията, научния комунизъм и политическата икономия, обединени до 1990 г.  в

катедри  по  „марксизъм-ленинизъм“  във  висшите  учебни  заведения.  Тези  катедри  са

разпуснати, занимаващите със съответните дисциплини са заклеймени, приема се дори

специален закон – „Законът Панев“,  лустриращ работилите в тях,  забраняващ им да

заемат определени длъжности. Редица от тях са принудени да напуснат своите работни

места в университетите. Извършва се скок:

От философия на марксизма-ленинизма към кантиански,  постмодернистки и

всякакви други философии.

От научен комунизъм, който се опира на идеята за социално-икономическата

обусловеност на политическото развитие на човечеството и формационната теория, към

чиста политология, радикално променила предмета си, разбираща го като изследване на

политическата сфера, независимо от икономическата и с предпоставката, че автономно

движението на света е „към демокрация“.

От политикономия, опираща се на холистично виждане на света и човека към

икономикс, чийто изходен пункт е идеята за „homo economicus“, разбран като егоист,

чиято единствена цел е да максимизира ползата си в различни ситуации на избор.
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Извършва се преход от представата,  че зад различните социални теории стоят

различни  ценности  и  идеи  и  в  този  смисъл  те  са  идеологически  натоварени,  към

сциентистката представа, че има единствено истински социални теории – тези, които се

продуцират на Запад. Пренебрегва се фактът, че в същия този Запад има идеологически

мейнстрим теории - в момента това са различни теории, обосноваващи неолибералния

капитализъм,  изгодни за  икономически  най-силните в  обществото,  но има и такива,

които не са им изгодни – хетеродоксални теории.

На  основата  на  това  сциентистко  разбиране  за  единствените  верни  научни

теории започнаха да се оценяват учените в България в обществените науки – според

това дали имат публикация в съответното англоезично списание с висок рейтинг, което

по принцип представя именно неолибералната идеологическа ортодоксия.

1.3. Налагането на представите за либералния морал и етика като хегемонни в 

масовото идеологическо съзнание

Връщането на капитализма в България става не във версията му на капитализъм

със силна национална държава, както преди 1944 г.,  а на внесен отвън глобализиран

неолиберален  капитализъм,  с  който  се  внасят  и  съответните  неолиберални  морални

ценности, предлагани като така нар. „евроатлантически ценности”. Те се наложиха като

хегемонно съзнание чрез новите идеологически механизми, медии, неправителствени

организации, образователната система, заместващи предходните морални ценности от

времето на социализма. Кои са някои от съществените морални характеристики на тези

ценности, имащи значение за новите поколения?

Първо. Това е тяхната маркетизация и комодификация. Водеща характеристика

на неолибералното мислене е възприемането на човешките същества чрез понятия като

„човешки капитал”,  „символен капитал”,  „социален капитал”,  а не през  призмата  на

морални ценности или Кантовия категоричен императив, който гласи че човекът трябва

да  бъде  самоцел,  а  не  средство.  В лекциите  си за  либерализма  известният  френски

мислител  Мишел  Фуко отбелязва,  че  всичко,  свързано  с  човека  -  като  се  почне  от

неговия външен вид и интелект, мине се през образованието и брака му и се стигне до

местоположението му, се разглежда като инвестиране на време и енергия, чрез което се

правят  възможни  бъдещи  доходи.  “Homo  economicus  е  предприемач  и  при  това
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предприемач на него/нея самия/самата“[1]. Ключова характеристика на неолибералното

мислене  е,  че  то  въплъщава  логиката  на  пазара.  Това  е  мисленето  на  човека,  който

преследва своя личен интерес, а не някакви колективни ценности, не колективизма или

солидарността.

Второ.  В  началото  на  промените  след  1989  г.  започва  мощна  атака  срещу

предходните разбирания за „колективизъм“ за сметка на прослава на индивидуализма.

Заклеймява  се  дотогавашната  идея  за  „новия  човек“  като  утопична.  Започват  да  се

популяризират твърдения, че човек по своята природа е егоистично същество и чрез

каквато  и  да  е  промяна  никакъв  „нов  човек“  не  може  да  бъде  създаден.  Списание

„Философска мисъл“,  което до 1989 г. е било свързано с идеи на социалистическия

колективизъм,  започва  да  пропагандира  капиталистическия  индивидуализъм  на  Айн

Ранд и да прави кръгли маси с представители на неправителствени организации, чиято

задача е да наложат водещата роля на егоизма в българското общество, представяйки го

в позитивна светлина.

Колективизмът  е  заклеймен  и  отхвърлен,  забравен  е  дори  от  БСП,  бившата

комунистическа партия,  а на негово място в най-добрия случай от левите партии се

поставя  понятието  за  солидарност,  но  разбрано  не  като  резултат  на  обективната

свързаност на хората, а като индивидуален акт на съгласие да изразиш солидарност с

останалите.  В  това  отношение  тази  тяхна  ценност  не  се  различава  от  същата  тази

ценност  у  християн-демократическите  и  християн-социалните  партии,  свързани  с

католическата традиция. Неслучайно, така нар. „солидарна система“ в здравеопазването

се  налага  от  правителството  на  Иван  Костов,  свързано  с  партиите,  членуващи  в

Европейската народна партия, където членуват и съответните партии, опиращи се на

католическата традиция.

Принадлежността към една или друга общност започва да се разглежда не като

включеност  на  човека  в  съответната  обективна  социална  система  и  история,  а  като

резултат на  личен  избор.  Налага  се  атомизирано  разбиране  на  човека,  откъснато  от

реалностите, които правят същия този човек това, което той е. Ако марксизмът преди

това  гледа  на  човека  като  „съвкупност  от  обществени  отношения“,  неолибералното

хегемонно съзнание започва да го възприема като „съвокупност от права“. Създава се
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представа, че основното, чрез което може да бъде разбран и обяснен човекът са правата,

а не отговорностите.

Трето. Започва да доминира либерално разбиране на свободата на човека като

негативна свобода и пренебрежение към позитивната свобода, към това обществото да

формира у него способности  и  да му създаде  възможности  да постигне  определени

неща.  Нормативните  граници  на  поведението  в  много  сфери  рухват,  започва  да  се

говори за полинормативност на обществата и толерантност към различието. Ключова

характеристика на неолибералната  морална ценностна система е толерантността  към

всичко, което не нарушава максимално разширените индивидуални права. Това прави

равнозначно всяко мнение и свързаното с него поведение, което води до релативизация

на  ценностите.  Всяко  убеждение  и  всяка  система  от  ценности  имат  право  да

съществуват, няма такива, които да имат приоритет. Важното е нито едни от тях да не

претендират  за  общовалидност.  Проблемът  обаче  е,  че  именно  общовалидността  на

правилата  ги  прави  морални,  както  отбелязва  още  Кант.  Една  от  дефинициите  на

неговия  знаменит  категоричен  императив  е  „Действай  така,  че  максимата  на  твоето

поведение  да  бъде  принцип  за  всеобщо  законодателство”.  Ако  обаче  всичко  е

относително, не остава пространство за морални правила.

Четвърто.  В  центъра  на  неолибералното  мислене  се  поставят  правата  на

индивидите,  а  не  отговорностите.  Това  е  свързано  с  такава  характеристика  на  това

мислене,  каквато е  индивидуализма.  Не общностите,  а индивидите имат значение за

него. Това мислене се основава на методологическия индивидуализъм, според който, за

да разберем обществения живот, трябва да тръгнем от индивидите. В един свят, в който

индивидите, а не общностите са водещи, отговорността и дългът са понятия, които имат

вторично значение в сравнение с либералните права. Норми и ценности, които са били

типични  за  обществото  векове  наред,  каквито  са  семейство,  послушание,  верност,

дисциплина,  традиция,  губят  своето  значение.  Това  в  крайна  сметка  има

десоциализиращи  и  деструктивни  следствия,  още  повече,  че  в  системата  на

образованието има разпад на предходните социализационни механизми, без те да бъдат

заменени  с  нещо  ново,  което  има  като  следствие  рязко нарастване  на  насилието  и

падане на равнището на образованието.  Разпадат се,  изчезват и се  губят колективни

лоялности  и  отговорности  на  индивида  към  останалите,  за  сметка  на  деформирани
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акценти  върху  правата,  повечето  от  които  са  съвсем  формални  и  несъпроводени  с

баланса  на  задълженията.  Така  отговорностите  водят  до  едно  индивидуалистично

общество, в което връзките между индивидите са на основата на пазарния принцип на

полезността, печалбата и загубите.

Пето.  В неолибералния  морален  свят, в  който  доминират индивидите,  такива

предходни ценности като патриотизъм и национален дълг започват да губят значение.

Във  формиралото  се  масово  съзнание  престижно  и  печелившо  е  ако  изоставиш

родината  си и се  преместиш да учиш,  живееш и работиш в някоя от държавите на

капиталистическия  център,  поради  което  децата  на  повечето  от  политиците  са  в

чужбина, докато родителите им тук обясняват на масите колко се грижат за България и

искат да бъдат преизбирани в името на България. Предходни сакрални дилеми от рода

на „Отечеството или смърт”, „Родината или смърт” губят смисъл. Глобално изследване

на „Галъп Интърнешънъл” в края на 2014 г. поставя в различни страни въпроса дали

хората са готови да се сражават за родината си. Най-висок е процентът на тези, които

изразяват готовност за това в Азия -71 %, където влиянието на неолибералните морални

ценности  е  ниско.  В България,  където  те  са  налагани  агресивно  в  продължение  на

четвърт век,  едва една четвърт от хората са готови да бранят родината си, докато за

близо половината  националната  лоялност е изчезнала,  те мислят индивидуалистично

само за себе си и не биха го направили.[2]

Шесто. Формират се нови, неолиберални представи за това какво е правилно и

неправилно,  различни от предходните.  Те рязко разширяват правилата  за  допустимо

поведение,  в което влизат проституцията,  гей-браковете,  правата на хомосексуалните

двойки  да  осиновяват  деца,  дори  призивите  за  узаконяване  на  леката  дрога.

Релативизацията на ценностите и  маркетизацията на културата водят до своеобразна

порнофикация на публичната сфера. Сексуалното поведение престава да бъде интимно

и  скривано  от  публиката,  както  в  предишни  периоди,  а  влиза  в  публичната  сфера.

Обсъждането на сексуалността се превръща в норма и това се предлага като модел и на

училището.  Така  се  снемат  предходните  табута  върху  тази  сфера.  Смята  се,  че

училището трябва да запознава детето с всички форми на сексуални отношения и да

накара  детето  да  бъде  „толерантно”  към  тях.  С  помощта  на  западни  фондации  и

средства  започва  пропаганда  на  така  нар.  нетрадиционни  сексуални  отношения  и  в
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публичното  пространство  знаменитости,  задаващи  стандарти  на  поведение,  стават

Кончита Вурст и Азис като представители на тези отношения. Това има разрушителни

следствия върху ключова сфера на човешките отношения, каквато е семейството. Рязко

се увеличават разводите и извънбрачното съжителство, а това става важна предпоставка

за демографски колапс на нацията. Различни изследвания показват, че децата започват

полов живот на 13-14 години, около половината бебета се раждат извънбрачно и това

има деструктивни следствия за семейството като базисна структура на обществото. 

2. Идеологическите апарати, производството на обществено мнение и промените в 

ценностните възприятия на света

Известно е, че традиционен инструмент за налагане на морални оценки, образи,

репутации, норми е общественото мнение. Проблемът обаче е кой, как и в каква посока

формира общественото мнение в един свят, в който това е професия на хиляди хора в

медии, пропагандни институции, пиар агенции, структури за политически маркетинг,

брандинг, пиар, реклама. Всички те работят в мощни идеологически апарати, чиято цел

е  формирането  на  съответното  обществено  мнение,  признаващо  едни  и  отхвърлящо

други ценности. Това, което в най-висока степен се наблюдава с новите идеологически

апарати  и  начин  на  функциониране  на  обществото  в  процеса  на  преход  към

капитализма  е  трансформации  на  морала  чрез  целенасочено  производство  на

обществено  мнение.  Най-различни  специалисти  по  маркетинг,  брандинг,  фрейминг,

черен  и  бял  пиар,  негативна  и  позитивна  пропаганда  започват  целенасочено  да

изграждат или да рушат репутации и образи, да създават изкуствено доверие към едни

събития,  индивиди,  начин  на  живот,  държави  и  недоверие  към  други.  Всъщност

идеологически хегемонното неолиберално съзнание се налага в крайна сметка с цялата

си сила чрез произвежданото от него обществено мнение.

За тази цел на няколко етапа става превземане на старите и налагане на нови

неолиберални идеологически апарати. Първият етап е битката за такъв идеологически

апарат като телевизията  и възможността  чрез  нея  да се  наложи различен ценностен

дискурс – един процес, който започва с митингите пред сградата на телевизията още в

края на 1989 г. и продължава през цялата следваща година до 1991 г., когато СДС идва

на власт, а новият й генерален директор Асен Агов заявява,  че „телевизията върви с
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победителите“  и  прави  голяма  политическа  чистка  на  няколко  хиляди  души  като

идеологически  неблагонадеждни  от  гледна  точка  на  принадлежността  им  към

антикомунизма  и  неолиберализма.  Паралелно  с  това  започва  откриването  на  нови

телевизионни канали, които в различна степен попадат под външен контрол, както и

плурализация на вестниците, които се превръщат в мощни идеологически инструменти

за трансформация на масовото съзнание.

Вторият етап е битката за идеологическите апарати, свързани с хуманитарната

интелигенция  и  тази  в  областта  на  социалните  науки  в  университетите  и  научните

институти.  Под  лозунга  на  “деидеологизация”  се  закриват  в  периода  1990-1993  г.

катедрите  по  марксизъм-ленинизъм  към  университетите  и  основните  институти  в

областта на социалните науки към БАН. В повечето университети спира преподаването

на  философия,  тя  не  е  задължителна  при  докторантските  изпити,  както  по-рано.

Катедрата  по  научен  комунизъм  в  СУ  се  превръща  в  катедра  по  политология.  В

икономическите  университети  навсякъде  се  закрива  такава  дисциплина  като

политикономията, която се обвинява за недостатъчно научна и свързана със социализма,

а на нейно място се предлагат микро- и макроикономиксът, които се възприемат като

нещо надидеологическо и неутрално,  а всъщност са свързани с функционирането на

неолибералното икономическо съзнание, макар че са представени не като идеология, а

като „чиста наука”.

Третият  етап е създаването на паралелни идеологически апарати  от така  нар.

„тинк  танкове”  и  фондации  на  развиващо  се  с  помощта  на  външно  финансиране

гражданско общество,  играещо ролята  на  идеологически  инструмент  за  налагане  на

определено  мислене  и  поведение.  Тези  финансирани  отвън  неправителствени

организации имат за основна цел именно популяризирането на неолибералния пазар и

неолибералния  индивидуалистичен  модел  на  света.  Става  дума  за  информационно-

аналитични центрове и агентура на влияние, финансирани почти изцяло от световния

хегемон САЩ директно, от големи корпорации или милиардери като Джордж Сорос,

както  и  политически  фондации  на  основни  западноевропейски  партии.  Чрез  тях  се

налага определена глобална неолиберална хегемония в масовото съзнание. Официално

те представят себе си като обективни, рационални, позитивни “експерти”, но реално зад

тази неутралност  стои съответно неолиберално  идеологическо съзнание и политики,
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налагани активно в обществото. На сайтовете на тези институти могат да бъдат открити

морални оправдания на крайни версии на неолиберална пазарна икономика, апология

на либертарианството. Техни авторитети, научни и морални икони са най-популярните

неолиберални  идеолози  на  капитализма  днес  като  Айн  Ранд,  Лудвиг  фон  Мизес,

Фридрих  фон  Хайек.  Особено  активно  чрез  интернет  разпространяват  подобна

литература  неправителствени  организации  от  рода  на  Института  за  свободен

капитализъм  „Атлас”,  който  има  ресурси  да  превежда  и  качва  най-значимите

апологетични материали за морала на неолибералния пазар. Там можете да откриете

преводи от рода на „Седем морални аргумента за свободния пазар”, „Добродетелта на

егоизма”,  „Либертарианството  –  една  одисея  в  света  на  свободата,  морала  и

просперитета”, „Ерозира ли свободният пазар нравствеността? Не”, „За да процъфтява

едно общество, богатите трябва да бъдат оставени на мира”, „Кой казва, че с парите не

може да се купи щастие?”, и т.н.

Появяват се множество медии, чрез които се реализира преходът от предходното

колективистко към индивидуалистко неолиберално съзнание и морал. Типичен пример

е дебелото луксозно списание „Егоист“, излизащо между 1996 и 2006 г., достигащо през

2000 г. огромния за нашите условия тираж от 60000 бройки. То е насочено специално

към формиране на ориентациите на аудитория от млади хора между 18 и 35 години. В

оценките за неговото развитие се казва, че „за  период от 4-5 години го е било „умът и

сърцето на нацията“.[3]  Гордее се,  че умът и сърцето на българската  нация са били

трансформирани от опиращи се колективистки ценности към основаващи се на егоизма.

Неговият собственик Мартин Захариев даже стана депутат в групата на БСП през 2013

г., което е показател за ценностните трансформации на тази партия, която традиционно

е  била  свързана  с  колективизма.  Пропагандаторът  на  егоизма  сред  младите  хора  в

България се оказва,  че е подходящ да изразява идеите на политическата  сила,  чиято

основна ценност някога е бил колективизмът. От Запад се внасят и започват да излизат

на български език сходни по морално-идеологическата си ориентация и роля списания

като „Форбс“, „Коспополитен“, „Плейбой“.

3. Некооперативният индивидуализъм на новоформираното неолиберално 

морално съзнание
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Разпадът на предходните колективи, атомизацията на обществото в резултат на

прехода,  заедно  с  новите  идеологически  апарати  трансформират  индивидуалното

съзнание и поведение на българите. Предходният социалистически колективизъм губи

материалните  си  основи  с  разрушаването  на  колективните  форми  на  собственост,  с

ликвидацията на селското стопанство, приватизация и унищожаване на индустриалните

предприятия. Той е стигматизиран и отхвърлен като „тоталитарен” за сметка на усилено

налагания  пропагандно  неолиберален  индивидуализъм.  Индивидуализмът  като

характеристика на новото неолиберално съзнание става водеща особеност на българина.

Това  се  вижда  от  изследванията  на  отношението  между  индивид  и  група,

индивидуализъм и колективизъм на българина в сравнение с други култури, правени

чрез различни методики. По методиката на Тромпенаарс и Хампдън-Търнър десетина

години след разрушаването на социализма и налагането на неолиберален капитализъм

(когато списание „Егоист” се продава у нас в тираж от 60 000 бройки) изследователи от

Софийския  университет  задават  при  социологическо  изследване  въпрос  на

респондентите  дали  повечето  индивидуални  свободи  и  възможности,  или  повечето

грижи за другите ще подобрят общо качеството на живот на хората. При отговора на

този въпрос се оказва, че 59 % от българите предпочитат индивидуалната свобода пред

подобряването на общото качество на живот на всички.  В това отношение те са по-

индивидуалисти  от  белгийците  (57  %),  унгарците  (54  %),  германците  (53  %),

ирландците (50 %), гърците (46 %), португалците (44 %), французите (41 %). Българите

поради  това  и  очакват  много  повече  индивидуално  признание  и  индивидуално

заплащане за своята дейност, за разлика например от японците или французите, които

са по-склонни към признание заедно с другите, а не индивидуално. Забележителното е,

че ако при българите 79 % от анкетираните държат на индивидуално признание, то при

американците този процент е 72 %. При българите също е много висок процентът на

тези, които смятат, че по принцип хората трябва да носят индивидуална отговорност, а

не  за  различни  простъпки  да  се  търси  отговорност  на  цялата  общност,  в  която  са

включени – 59 % от българите смятат така, докато при японците – 32 %, при германците

този процент е 36, при финландците – 38, при белгийците и холандците – по 43, при

ирландците – 45, при испанците – 46 %.[4] По методиката на Хофстеде общият индекс
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на  индивидуализъм  определя  българската  култура  като  преобладаващо

индивидуалистична.

 Индивидуалистичните  ориентации  имат  надмощие  и  се  противопоставят  на

стремежа  за  социална  интеграция.  Поддържането  на  чувството  за  принадлежност  и

вярност към групата се оценява като по-рядка културна практика. Социалният статус се

придобива на основата на индивидуални достижения, а не поради лоялност и възраст.

При това с нарастването на образователното равнище индивидуализмът се засилва, като

най-голям  е  той  в  София,  където  е  концентрирана  основната  част  от  новата

капиталистическа  икономика,  както  и  притежаващите  икономическа  и  политическа

власт елити, задаващи тон на цялото общество. 

В същото време следва да се  има предвид,  че са  възможни различни типове

индивидуализъм.  За  разлика  от  индивидуализма  в  развитите  страни  българският

индивидуализъм  не  е  конструктивен,  т.е.  „хоризонтален”,  придаващ  значение  на

равенството,  а  неконструктивен,  придаващ  значение  на  властовите  йерархии  и

неравенствата.  В  САЩ,  където  въвеждането  на  капитализма  от  самото  начало  на

развитие  на  тази  страна  се  опира  на  традициите  на  протестантските  общности,

индивидуализмът е свързан с наличието на по-високо равнище на доверие към другите,

улесняващо работата в група, в екип, кооперирането на усилия, докато у нас ниското

равнище на социален капитал възпрепятства ефективното обединение в колективи за

съвместни дейности  и  навсякъде  общностите  са  разкъсвани  от  конфликти,  интриги,

неудовлетвореност, хейтърство, усещането за нереализирани амбиции. 

Известно е, че либералният индивидуализъм се появява и разгръща в страни, в

които започва ранно капиталистическо развитие,  то е  достатъчно  дълго,  има висока

урбанизация  и  дълъг  период  на  индустриализация.[5]  У  нас  индивидуализмът  има

съвсем други характеристики, защото е роден от разпадни процеси, бързо политическо

и  идеологическо  пребоядисване  на  хиляди  хора,  които  от  дребни  мижитурки  и

конформисти  с  нереализирано  его  при  социализма  се  трансформират  в  яростни

либерални  и  прокапиталистически  настроени  „демократи”.  За  да  „докажат”,  че  са

такива, те яростно заклеймяват всичко от миналото на социализма, с което допринасят

за варварското му унищожаване и разграбване. 
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Това,  което отличава формиралия се  български неолиберален индивидуализъм

като резултат на разпадни процеси и външна идеологическа пропаганда е, че той не е

свързан  с  идеята  за  конкуренцията,  в  която  всеки  получава  това,  което  заслужава,

каквато е традицията на възприятие в англосаксонските страни и Северна Европа.[6] У

нас  старият  социалистически  колективизъм  е  унищожен,  а  на  негово  място  имаме

атомизирани индивиди при разпаднали се общности, които могат да се обединят само в

клиентелистко-политически  мрежи,  икономическа  принуда,  страх  от  обща  опасност,

омразата си срещу някого, но не и по някакъв друг път. 

За особеностите на родения от реставрацията на капитализма индивидуализъм в

най-висока степен свидетелства отношението на българина към общи пространства и

обща  собственост  –  достатъчно  е  да  се  види  сложността  и  неуправляемостта  на

отношенията в блоковете по градовете и ужасното състояние на общите пространства в

блоковете и около тях. След като за повече четвърт век българинът е видял разграбване

и унищожаване на принадлежаща на всички собственост за милиарди лева и никаква

отговорност  за  това,  той  се  затваря  в  себе  си  и  загубва  връзка  със  света,  както  и

готовност и способност за коопериране с другите. Това обяснява редица специфични

особености  на  появилия се  в  резултат  на  разпада  на  социализма  и  катастрофалната

реставрация на капитализма български индивидуализъм. 

Първо. Затрудненията при създаването общности на екипен принцип и взаимна

лоялност и отговорност, лекотата, с която се разпадат вече създадени  организации и

общности.  Неслучайно  в  България  на  определен  етап  имаше  400  партии,  повече

отколкото във всяка друга страна на човек от населението, а получаването на работа,

свързана с държавни институции и партии, както и с финансиране вървящо чрез тях,

става с помощта на клиентелистко-партийни и семейни връзки.

Второ.  Трудностите  в  носенето  на  колективна  отговорност  обясняват  защо  е

толкова ужасно състоянието в общите площи в блоковете и около тях в градовете. Току-

що създаден, Законът за управление на етажната собственост се преправя, защото не

работи и не може да се намери достатъчно ефективен правен механизъм, чрез който да

се принудят българите да си сътрудничат. 

Трето.  Затова  и  преносът  на  институции  на  солидарността  в  пенсионната  и

здравната система от Западна Европа у нас е проблематичен. Имаме масово бягство от
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тази солидарност, проявяващо се чрез неплащането на осигуровки или осигуряването

на равнището на минималната заплата, докато реалната заплата е много по-висока. Този

индивидуализъм създава предпоставки нашият политически живот да бъде изместен

надясно  и сравнително лесно политиците  да могат да наложат системата  на  плосък

данък.  Крайни  извращения  на  този  индивидуализъм  са  две  уникални  по  своята

деструктивност законови промени у нас по време на прехода от държавен социализъм

към втори капитализъм, липсващи в която и да е друга бивша социалистическа страна –

разбиването на селското стопанство на милиони малки парчета под лозунга “земята на

собственика”,  както  и  приемането  на  радикален  по  крайностите  и  извращенията  си

закон за реституция, преди да започне каквато и да е приватизация.

Четвърто.  В  същото  време  обаче  цял  ред  фактори  правят  много  силна

тенденцията  на бягство от индивидуална  отговорност. На първо място причината  за

това  е,  че  преходът  към  неолиберален  капитализъм  е  резултат  на  външни,

геополитически  фактори,  а  не  на  дейността  на  българите.  Вътре  в  страната  имаме

висока системна зависимост от глобалната капиталистическа система и компрадорска

подчиненост на политическите елити на външни сили. Така възникват големи властови

дистанции,  създаващи  чувство  у  индивидите,  че  нещата  не  зависят  от  тях.  Имаме

атомизация  в  резултат  на  унищожени  трудови  общности  при  разрушаване  на

икономиката,  разпаднали се лични и приятелски връзки в резултат на политическата

трансформация,  бягство  от  отговорност  и  безсилие,  неверие  в  работата  на

институциите. 

На второ място, опитът за индивидуална реализация и индивидуалният успех се

натъкват на силна външна съпротива и околна агресия. Всичко това създава нагласи на

прехвърляне на отговорност към някой друг. Японската модерна култура функционира,

защото  запазва  характеристики  на  традиционните  “култури  на  срама”.

Англосаксонските  и  северноевропейски  култури  формират  в  резултат  на  дълго

капиталистическо развитие съответни “култури на вината” и отговорността. България с

взривната  индустриализация  през  50-те-70-те  години  на  ХХ  век  ликвидира

традиционната  селска “култура на срама”.  След 1989 г. неолибералният капитализъм

стимулира  развитие  на  култура  на  вината  в  резултат  на  гигантско унищожаване  на

национално богатство, натрупване на взаимна омраза и Интернет хейтърство, призиви
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за  Народен  съд  за  виновниците  за  катастрофата  от  прехода  към  капитализма,

заклеймяване на отделни политици или социални групи, но и никой не признава, че той

е виновен, нито че е отговорен. Разпадните процеси, до които е довел неолибералният

капитализъм, легитимират неолиберално морално съзнание, водят до крайна версия на

култура,  в  която  непрекъснато  някой  обвинява  някого,  а  масите  обвиняват  всички

политици  при  минимизирана  култура  на  срама.  Тази  култура  на  вината  обаче  не  е

свързана  с  култура  на  отговорността,  тъй  като  външни  системни  зависимости,

компрадорски елити и разпаднали се и корумпирани институции не дават възможност

да  се  носи  отговорност.  Именно  за  това  формиралата  се  култура  на  вината  се

трансформира  в  гигантско  хейтърство,  реализирано  не  само  чрез  Интернет  и

социалните  мрежи,  но  и  във  всекидневието  на  всяка  институция  -  от  училището  и

отношенията на улицата до отношенията в политиката.
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Abstract
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На  всеки,  който  се  интересува  от  произхода,  същността,  спецификата  и

функционалността на нравствеността, е известно, че моралът е такъв странен феномен,

който  не  оставя  жизнена  сфера  на  човешката  екзистенция,  към която  да  не  прояви

любопитство, и която да не включи в своята рефлексивна, оценяваща и санкционираща

дейност.  В  известен  смисъл  дори  може  да  се  каже/пише,  че  моралът  е  особен

„паноптичен”  и  тотализиращ  феномен,  който  не  оставя  нито  една  страна  от

разнородната и многоликата човешка реализация без своя зрим и невидим, осъзнат или

подсъзнателен контрол.  Затова той е всепроникващ,  вездесъщ регулативен фактор за

жизнения свят на човека.  Той се вглежда и вслушва във, докосва до или подушва, и

вкусва от всички проявления на жизнедейността  на онзи,  който в дадения момент е

„мишена” на неговото внимание, или е прицел на неговите размишления, преценки и

присъди, но и на неговите реакции. 
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Ако нравствеността е толкова ненаситна, могъща, разностранна и многопосочна

в своите разнородни потребности и интереси, телеологии и проявления, тя не може или

не  трябва  да  подминава  с  аристократично  високомерие,  или  с  необосновано

пренебрежение  всяка  една  от  сферите  на  човешката  сетивност и  на  нейната

„продукция”. Щом  човек е същество, надарено с пет сетива, той няма как да лишава

морално-етичните си терзания или упования от техните разнородни способности, или

многолики проявления. Нали моралните рефлексии и оценки не се сътворяват само в

алхимичните лаборатории на хладния човешки разсъдък (или разум), нито единствено в

пространството  на  трудно  контролиращите  се  нравствени  емоции  и  чувства,

преживявания  и  състояния  на  човека!  Те  се  нуждаят  от  многообразие  на  сетивни

образи, преживявания и състояния, които им предлагат достатъчно „калорична храна”,

повод/претекст  за  без/нравствени  „истории”.  Техните  мисли  или  афекти  фатално  се

нуждаят  и  от  „свидетелските  показания”  на  най-различни  видове  усещания,  типове

възприятия,  които  петте  сетива  най-любезно  (или  по  принуда) им предоставят  като

суровина  за  морално-етическите  визии  и  тълкувания.  Това  реално  означава,  че

нравствените  размисли,  преживявания  и  реакции  не  само  изпитват  съдбовна

потребност  от  всяко  едно  човешко  сетиво,  но  и  (чрез  неговите  разностранни

проявления) намират начин да легитимират или да опредметят своите послания.

Ако в сферата на морално-етическото говорене присъстват фабули, компоненти,

които по някакъв повод и начин са свързани с отделните сетива, с техните данни или с

„документации,  надлежно  изпращани”  към  високите  инстанции  на  нравственото

мислене, към „приложните конструкторски бюра” на моралната съвест или воля, а пък

(оттам вече) и към „конвейерните линии” на нравственото поведение на човека, няма

как тези явления или „произшествия” да не депозират своето присъствие и влияние в

езика, в публичното, или дискретното  (наум) „приказване” на, а и между а/моралните

субекти.

Морализаторските  наративи  или  митологиите  на  всички  етноси  и  народи

предоставят  впечатляващи  изобилия  от  разнородни  и  многолики  сюжети,  в  които

сакралното и  профанното са  надлежно  „обзаведени”  и  със  съответни  одорични

референции.  Никога  и  никъде  в  историята  на  човечеството  раят  не  е  описван  като

пренаселен  от  одиозни  миризми;  винаги  е  изобразяван,  прославян  като  съвършен
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хронотопос  на  аромати.  Обратно,  адът, в  т.ч.  и  моралният, никъде не  се  отличава с

царството  на  благоухания,  а,  напротив,  с  всевластието,  но  и  безконечността  на

всевъзможни, отвратителни зловония.

Не само религиозният, но също и политическият, ала и нравственият „еретик” се

оказва нечист и нечестив по особени начини (валидни за неговата епоха и общество). И

както от първия, така и от втория, а и от третия струят крайно неприятни миризми,

имащи не само чисто природен, физически, телесен, но и социално-нравствен генезис.

По същият начин и предпочитаният, или фаворизираният тип социална личност

никога и никъде не може да е субект на излъчване на неприемливи за неговата общност

и нравственост (физически и социални) миризми. От него винаги се излъчват, струят в

огромни, впечатляващи количества висококачествени одорични субстанции, послания.

Обратно  –  исторически  или  актуално  публично/морално  стигматизираните

типажи  винаги  са  „оборудвани”  и  със  съответни  отрицателни  мирисови  емисии  и

ефекти.

Двата  феномена,  радикално  отличаващи  човека  като  род  от  всички  останали

живи  същества  –  паметта  и  въображението,  също  изпитват  нужда  от  услугите  на

сетивата. Затова морално осветената и разровената паметова съкровищница на отделни

спомени,   и  предизвиканата,  развихрилата  се  нравствено-ориентирана  и  ангажирана

фантазия на човека обикновено не пускат от поточните си линии „продукция”, носеща

щемпелите само на отделно сетиво,  а  предлагат щедро различни „мостри” от почти

всички сетива.

Знайно  е,  че  зрението  и  слухът  притежават  най-голям  относителен  дял  за

функционирането на  мисловната  и  психическата  дейност  на  човека  като  род,  вид и

индивид.  Макар  и  в  различни  пропорции  обаче,  останалите  три  сетива  също  са

прекалено важни за градежа, нормалното действие на човешката природа в различните

й жизнени сфери.

В трезорите на всички древни и съвременни митологии и фолклори има „вечно

зелени” сюжети, истории или наративи, „сервиращи” пъстроцветни изобилия от силно

въздействащи,  разнородни  сетивни  образи  или  иконографии,  сред  които  (освен

оптичните и слуховите) свои заслужени, понякога даже твърде важни места и завидни

роли притежават и елементи от сетивните данни на обонянието, осезанието и дори на
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вкуса?  Изплувалите спомени или фантастичните картини за странни  (омайващи или

погубващи  духа,  сломяващи  волята  и  парализиращи  действията  на  героя)

аромати/миризми от  митологичните/фолклорните  сюжети  са  доста  увлекателна,

интригуваща  част  от  загадките  на  не/моралните  приключения  и  преображения  на

добрите, или на лошите герои?! Тъкмо „разноцветното” присъствие на такива сетивни

компоненти,  техният  впечатляващ  хоровод,  строгата  им  дисциплинираност,

подреденост,  или  моментният  им  хаос  са  в  основата  на

привлекателността/заплашителността  на ред морализиращи преценки и тълкувания –

както  за  естеството  и  спецификата  на  разказваните  ситуации,  така  за  характерното

портретиране на героите на подобни нравствени или морализиращи фабули.

Не помним ли още от детските си години как любимите ни „положителни герои”

от приказките  като че  ли излъчват особена  морална  свежест, как  от  техните  мисли,

чувства и деяния струи чудна светлина, душевна ведрина и топлина, вяра, надежда или

истинска любов, докато онези на омразните приказни персонажи „лъхат” на неприятни

смислово-оценъчни миризми, на потискащо неприятен, считан даже за зловреден дъх?

Няма ли в приказните истории случки, в които героите се оказват опиянени от странни

миризми/аромати, които ги отвеждат в други светове, придават им чудни, мощни сили?

От началото, та чак до края на своя живот човек се оказва зависим от и подчинен

на молбите, увещанията, указанията, ултиматумите, императивите на своето обоняние.

Неговите а/морални премеждия, авантюри, подвизи или провали не са ли свързани (по

някакъв чудноват начин) и със съответни олфакторни атрибути, с мирисови валенции?

Нали бленуваните светове се отличават от реалните освен по много други специфики

също и по радикално променения асортимент, пейзаж на техните олфакторни лъчения?!

Нима има нормален човек, който да мечтае за свят, в който миризмите, ароматите да не

играят никаква роля, да нямат съществено значение за неговите жизнени проявления?!

Само преди няколко месеци изследователи откриха странна и непозната досега

симптоматика,  предупреждаваща  за  приближаващата  смърт  на  човека,  чиито

безупречно верни показания са свързани със сериозни увреждания, а и със загуба на

обонянието.

Не са ли моралното раждане, прераждане, възкресение на човека, или неговата

социална/морална  гибел  органично  свързани  със  съответни  придобивки  или  с
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недостатъци,  покушения и увреждания в сферата  на  неговото социално  обоняние,  с

плюсове  и  минуси  за  моралния  му  нюх?  Щом  като  обонянието  и

нравствените/морализиращите „свидетелства и алибита” са толкова жизнено важни за

цялостното изграждане и развитие, или за деструкциите, разрушението на моралната

структура  и  индивидуалността  на  човешкото  съзнание  и  битие,  трябва  ли  да  се

отнасяме  с  безразличие,  с  пренебрежителност  към  присъствието,  ролята  и

функционалното  значение  на  нравственото  „нюхане”?  Та  нали  в  крайно  сложната,

деликатната  сфера  на  морала  човек  не  може  да  разчита  само  на  изрядността  на

анатомичния си нос, а най-вече на нравствения си орган за ориентация и регулация в

прекалено  трудните  плетеници  на  социалните  аромати  и  миризми.  Затова  и  иначе

съвършено незримият морален нос е толкова фатално нужен на човека, а нравствените

рецептори за декодиране посланията на олфакторните ерупции на социалната среда и

ситуация, на други а/морални субекти са важни за цялостната му проява.  

 Нима можем категорично да отречем, че във всекидневното морално-етическо

говорене присъстват вербални конструкти, които са органично свързани с уклончивото

или пък дори с твърдото отсъждане, че в този момент на субекта нещо като че ли (или

със сигурност) му „понамирисва” на добро, или лошо, на добродетелно, или порочно?!

Нима  ще  отречем,  че  високоблагородните  нравствени  постъпки  имат  свой  особен

смислов и ценностен  „аромат”,  така  както и че  злодеянията  притежават отблъскващ

мирис?  При  това  не  винаги  става  дума  само  за  метафори,  за  повече  или  по-малко

прецизни,  или  даже  за  пикантни  сравнения  с  богатите  рандемани  и  арсенали  на

обонянието, а за реални мирисови консистенции в средата, които провокират съответни

нравствени оценки.

Не са ли свърталищата на моралните слабости, недостатъци и грехове, бърлогите

на  пороците  пренаселени  с  одиозни  миризми,  обилно  напръскани  с  изкуствени,

замайващи  аромати?!  Не  разчитат  ли  моралните  пороци  на  изкусителствата  и

съблазънта на миризми, привличащи вниманието, замайващи ума, очароващи сетивата,

а и погубващи душите на онези, който се отдадат и предадат в обятията на гибелните им

намерения?  Не се ли нуждаят възбудата и пожарищата на дивите страсти от съответни

стимуланти, сред които особено значимо място и роля имат най-различни олфакторни

компоненти?! Липсват ли възможности за а/моралния субект, подобно на използващия
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ароматотерапии,  да  прибягва  до  услугите  на  определени  природни  и  социални,

естествени или изкуствени миризми, за да успокои терзанията,  колизиите и бурите в

своя душевен свят? А и не изпитва ли човек понякога нужда от специален подбор и

„правилна”  употреба  на  подходящи за  него,  и  за  дадения  казус  „дезодоранти”,  чрез

които да неутрализира, или пък напълно да прогони неприятните миризми, които онези,

до които се е докоснал, и  които са общували с него, са оставили върху него, или пък

които той може да остави у другите хора, но не желае това да се случи, а иска да се

представи по различен начин?! 

В този ракурс си струва да попитаме: не е ли градежът на публичния имидж на

дадена  личност  освен  всичко  друго  и  специфично  дезодориране,  прикриване  на

неговите  слабости  и  недостатъци,  но  и  особено  парфюмиране,  за  да  се  акцентира

вниманието на околните върху неговите реални или имагинерно трансплантирани му

добродетели? 

Не са ли симпатиите (и антипатиите) към определен човек странна привързаност

(или отчуждение) от онези незрими „ухания”, които този субект носи с личността си, с

които дарява околните, с които присъствието му озонира междуличностното общуване? 

Нали  лаконично  или  обстойно  коментирайки,  прецизно  или  умишлено,  и

спекулативно  осъждайки  нещо  от  „морална  гледна  точка”,  хората  твърде  често  си

позволяват  да  използват  вербални  аналогии,  сравнения  и  метафори,  които  по

специфичен  начин  са  (смислово,  съдържателно-тематично  или  ситуационно-

функционално) свързани с  (реални или въображаеми, минали, настоящи, предстоящи)

„показания” и на обонянието?!

По странна, отколешна традиция морални-етическите доводи или аргументи за

приемливо/недопустимо поведение на субекта обикновено „разчитат”  (най-много!) на

сетивните „доказателства” на зрението и слуха, а доста по-малко на тези на осезанието.

Доста по маломерни, пренебрежими сякаш се оказват приносите на обонянието и вкуса.

Но дали наистина е така? Дали ролята на обонянието или вкуса е толкова маловажна?

Това, което човек вижда и чува, което усеща като невербални импулси и послания, той

препраща  в  алхимичните  лаборатории  и  в  рафинериите  на  своите  публични

размишления  или  интимни,  съкровени  преживявания,  за  да  произведе  след  това  от

суровината  му  определени  поведенчески  продукти,  които  да  пласира  по  съответни
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начини на пазара  на  социалните  отношения,  сред тържищата  на  човешките нрави в

живота, в дадени казуси.

Някога,  в  отдавна  отшумелите  исторически  епохи  и  типове  общества

простолюдието било свикнало да живее сред и да разчита на традиционно наследявани,

препредавани му природни, или сред придобивани  (в житейската  му орис) социални

миризми,  докато знатните съсловия,  висшите класи можели да си избират и ползват

всевъзможни  изкуствени  аромати,  с  които  да  пулверизират  своите  тела,  а  и  да

пречистват  душите  си  с  илюзорните  възприятия,  че  живеят  или  пък  господстват  в

благоуханна жизнена среда. Така коренно различната дъхавост на жизнените светове на

отделните  класи  сякаш  се  оглеждала  и  в  спецификата  на  селектираните  и

употребяваните аромати от самите тях. 

Днес постмодерната ситуация сякаш парадоксално преобръща нещата от живота

наопаки. От една страна, тя предлага безбройни количества от всевъзможни (естествени

и изкуствени) аромати, миризми, използвани по целеви предназначения от хората. Но,

от друга  страна,  тази  ситуация предполага  своеобразно обезмирисяване  на всичко и

всички, сякаш обонянието не бива да присъства, или да действа под съответна тревога.

Съвременната индустрия, а и консумация на обезмирисители няма исторически аналог.

Сякаш някаква могъща и потайна сублимация на гузна съвест, на опетнена душевност,

на замърсена и разложена психика, на увредени или зомбирани съзнания на хората се

нуждае неистово от всевъзможни очистители, дезодоранти и натрапчива парфюмерия.

Дезодорира се  всичко – от вещите,  битовите предмети до мислите и словата,  и то с

услугите на определени типове политическа коректности, на синоними и евфемизми.

Ала  днешната  епоха  не  се  спира  пред  никого или  нищо,  когато  трябва  (умишлено,

преднамерено, инструментално, спекулативно и манипулативно) да поръси, да окъпе и

увони  някого и  нещо,  които  счита,  че  трябва  да  са  стигматизирани,  репресирани  и

осквернени. Така  се  оказва,  че  живеем  в  странен  свят,  в  който  паралелно  битуват,

властово  върлуват  противоположни  мирисови  валенции  и  щения,  олфакторни

неистовства  и  капризи,  които  силно  затрудняват  и  заблуждават  митарствата  на

нравствените  терзания  и  „одисеи”.  Да  се  пръскаме  с  или  да  се  изтриваме  от

всевъзможни  препарати,  одорати  и  дезодорати  като  че  ли  се  превръща  във

фундаментална съставка на злочестата ни човешка орисия! А подобна окаяна участ не
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оставя  настрани  и  моралната  сфера,  защото  и  спрямо  нея  тя  също  оказва  своите

(разнообразни, многопосочни, моментни или дълготрайни) ефекти. 

Не  е  ли  истина,  че  колкото  по-безнравствен  е  човек,  толкова  повече  грижи

полага,  за  да  се  оборудва с  фалшива самоличност, да  се  облее  с  измамни социални

миризми!

Нерядко  под  лустрото  на  галантните  обноски  или  на  умело,  изящно

демонстрирания „бон тон” неочаквано изригват тежките миризми на аморалността. И,

обратното,  от  простоватия  вид,  нескопосаните  маниери,  невчесаните  мисли  и

непрецизните слова на отделни лица/групи ненадейно могат да изплуват ароматите и на

чудесна  душевност.  А  това  е  така,  понеже  ароматите  или  миризмите  са  особени

предвестници, символи или въплъщения на различни характеристики и специфики на

техните притежатели, на техните тела, на индивидуалността, или на типологизациите

на социалните им организми.

Хората се различават не само по естествените си (и соматични) ухания, но и по

своите социални и нравствени благоухания, или зловония на техните натури, личности.

Не случайно днес психологията усърдно работи по деликатната тематика за отровните

личности, за тяхното вредоносно лъчение, за морално-интоксикиращия им дъх или лъх.

А когато такива отровни личности стоят по троновете на властта  и по върховете  на

политиката  и  държавата  не  оставят  ли  те  своите  вредоносни  влияния  и  върху

обществото? Но и не интоксикират ли те душите, умовете,  жизнените светове на не

едно поколение? А колкото и незрими, но и летливи да са инак царствата на ароматите и

миризмите,  то,   след  присъствието  и  действието  на  такива  овластени  персони,

атмосферата  в  държавата  и  обществото  остава  за  много  дълго  време  пронизана,

наситена с тежките следи и остатъци от прекалено вредните им социални миризми, и

трудно може да се изчисти от тях. 

Всяка  идеология  публично  или  тайно  лансира  и  прокарва  свои  специфични

„парфюмерски”  амбиции  и  проекти,  чрез  които  да  измени  диханията  и  лъха  на

историята, символно да увони или усмърди своите реални/потенциални опоненти, а и

противници,  но и  да  придаде  много по-привлекателен  и обаятелен  фасон на  своите

елити и адепти. И моралът (като идеологически стратегическо или тактическо оръжие)
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също  няма  как  да  избяга  от  такива  ангажименти  спрямо  пречистването,  или  за

магнетизма на даден свят.

В  известен  смисъл  политиката  също  може  да  се  разглежда  като  особен  вид

грандиозна  обществено-историческа  „парфюмерия”,  която  се  стреми,  опитва  да

дезодорира едни или да парфюмира други реалности и нрави, социални пейзажи или

типажи. Но, за да се постигне съвършеното общество и човешко същество, е потребна

най-вече „парфюмерията” на морала, която, за жалост обаче,  е най-рядката,  а и най-

скъпоструващата.  

Все още човешкият гений, науката и парфюмерията не са открили и произвели

такива  дезодоранти,  които  моментално  да  изличат  спарената  и  тежката  воня  на

протяжно низали се обществени нрави, на смърдящи исторически реалности и властови

елити.  Въпреки  това  одоричните  субстанции и  ефекти  на  обществените  реалии или

изменения могат понякога да траят много дълго време и да господстват над огромни

пространства.

Колкото и истинският морал да се гради на (и гарантира чрез) безкористие, той

все  пак  прибягва  и  до  някои  особени  (кога  по-деликатни,  кога  по-натрапчиви)

проявления на интерес, дори и на злоупотреби със средства, чрез които субектът му да

спечели в конкретна ситуация, за да привлече вниманието и симпатиите на „другите”. А

в този ракурс миризмите и ароматите (особено онези, които са социални по произход и

мисия) се оказват прекалено важни, значими, а понякога и съдбоносни в даден момент.

Защото освен физическа  (чисто соматична) хората притежават и своеобразна  духовна,

символна плът, която също е способна да изпраща своите ухания и послания, указания

или аларми към съзнанието, психиката, поведенческите алгоритми и прояви на другите

хора. Затова понякога иначе твърде чистоплътният във физическо/хигиенно отношение

човек може да „мирише” твърде неприятно; и дори около него да се носят различни

зловония, които да са породени от неговата безнравствена натура и от порочното му

житие-битие. При този казус физическите и социалните ухания могат доста силно да си

противоречат,  да  влизат  в  тихи  и  външно  не/забележими  съперничества  и  в  люти

противоборства.  И  макар  подобна  особа  да  е  порядъчно,  или  даже  изобилно

пулверизирана с най-модни, с най-скъпи, чуждестранни или маркови парфюми, тя – със
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своята нравствена мирис, – може да провокира дистанции от страна на други хора и

нежелания те да общуват с нея.

При определени обществено-исторически или всекидневно-житейски ситуации и

казуси непоносимостта и нетърпимостта към уханията на духовно-моралната „плът” на

дадени  социални  субекти  могат  да  са  даже  много  по-мощни,  дори  и  превишаващи

онези, които се свързват с разнасяните мирисови консистенции от техните физически

тела. Това особено силно се чувства в буреносни, смутни и разделни времена, когато

пластовете на реалностите се преобръщат наопаки, а нравите сякаш изветряват за късо

време.  Тогава,  увлечени  в  люти  препирни,  ангажирани  с  опасни,  гибелни

противоборства,  хората  сякаш  обръщат  доста  по-малко  внимание  на  физическите,

спрямо  тези  на  символните  миризми  на  техните  идейно-ценностни  събратя  или  –

обратно, на техните врагове. 

Всички от другия идейно-ценностен „лагер” се оказват порядъчно „вмирисани”.

Вонливци и смрадливци се оказват всички,  които по някакъв повод,  в дадена

ситуация реално/въображаемо се оказват от другата страна на „барикадите” на идеите,

идеалите. Отминалото историческо време, срутеният от власт предишен политически

режим, някогашната културна среда и атмосфера започват да се описват като излъчващи

одиозни миризми, а единствено носталгичните изблици им придават странни социални

аромати. Да се подушват и приписват гнусни миризми, излъчвани от тяхната човешка

или  морална  телесност,  от  тяхната  покварена  и  обречена  духовна  плът,  вече  не  е

проблем само на моментни желания, изблици на семпли оригиналничене, но въпрос на

сериозен  дълг,  който  морално-политически  ориентираният  и  ангажираният  субект

трябва  (доброволно  или  принуден  от  развоя  на  събитията,  смяната  на  жизнените

обстоятелства) да изпълни. 

Съвсем не е и необичайно при исторически драми, или трагедии, ведно с всичко

останало,  което  се  случва  на  потърпевшите  от  развия  на  събитията,  на

стигматизираните  и  репресираните  субекти  (лица  и  общности) да  се  приписват

всевъзможни  прегрешения  и  атрибути,  свързани  със  замърсяване  на  обществено-

историческата  среда  или  атмосфера,  и  със  зловонията  на  техните  –  реални,  или

предубедено вменени им – морални слабости, недостатъци, прегрешения, пороци или

престъпления  към  другите  хора.  А  и  нашата  преломна  съвременност  или  тягостна
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преходна  историческа  биография  са  доста  обилно  апликирани  с  подобни  казуси,  с

такива съмнения, подозрения, упреци, присъди. 

Морално-оценъчните квалификации или присъди към реалните/хипотетичните

виновници за отделни събития, процеси и тенденции в държавно-обществения живот, в

даден  исторически  период  или  от  съответни  политически  фигури  нерядко  се

съпровождат  от  оригинално,  или  от  банално-тривиално  експлоатиране  на

метафорология, която разчита прекалено много на смислови и оценъчни препратки към

света  на  миризмите.  Така  светът  на  невидимите,  летливите  олфакторни  феномени

осезаемо  прониква,  мощно  властва  в  публично  допустимите  (или  морално

непозволените) типове комуникации.

Погледнати през тези инструментализирана призма, „нашите” често изглеждат

като  притежатели  на  нормални,  понякога  даже  на  твърде  въздействени  социални

миризми,  а идеите,  чувствата и делата им едва ли не трябва да провокират огромни

еуфории  със  своите  олфакторни  консистенции,  интенции  и  инвенции  в  публичния

живот. А, обратно, другите, „чуждите”, реалните/потенциалните опоненти, противници

или заклети врагове трябва да се описват като „лъхащи” на доста одиозни миризми и

зловония.

Прекомерната идеологизация или спекулативната политизиция на нравствените

отношения и моралните привички в даден казус, в социума или за конкретни субекти в

подобни ситуации могат да се експлоатират твърде нечистоплътно. Това значи, че те се

използват  като  особени  ароматизатори  на  собствената,  или  като  инструментални

вмирисители  на  чуждата  идентичност,  но  в  контекста  на  моментно  разиграваща  се

фабула. Да се опръска с, потопи опонента/противника във всевъзможни мръсотии, значи

той  да  бъде  „възнаграден”,  публично  осквернен  със  съответни  неприятни,

отвратителни, гнусни миризми, да бъде преднамерено усмърден неговият социален или

морален престиж.  

Колкото и моментно, ситуативно да изглеждат като благоуханни, всяка лъжа или

всеки  фалш  все  някога  започват  да  се  овонясват  и  дори  да  миришат отвратително,

издайнически  да  разконспирират  истинската  същност  на  тези,  които  са  ги

експлоатирали.
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Чистата  или  гузната  съвест  на  човека  винаги  притежават  и  се  уповават  на

присъщи  за  тях  специфични  мирисови  валенции  или  излъчвания  на  техните

„фабрикати”. Затова и субектът с гузна, омърсена, подгизнала от лъжи и пороци съвест

твърде  често  има  странни  главозамайвания,  особени  световъртежи,  които  го  правят

неспособен  да  се  ориентира  (вярно,  обществено-полезно) в  многозначителните

показания на социалните миризми на конкретната социална среда или атмосфера, на

дадена ситуация и личност.

Колкото и да изглеждат като старомодни, или исторически амортизирани обаче,

твърденията за органични връзки между класовия морал и олфакторните иконографии

на представителите на някои общности имат и своите съвременни наличия, и действия.

От праисторическите до днешните исторически времена елитите на обществото винаги

са разполагали и сега също притежават несравними възможности за  олфакторен лукс

както в естествения, така и в косвения, превърнатия смисъл на неговите демонстрации.

Неслучайно  още  в  началото  на  ХІХ  век  един  от  най-знатните  парфюмери  лансира

тезата, че отделните класи или съсловия непременно трябва да ухаят твърде различно, а

пък Джордж Оруел в 30-те години на ХХ век оповестява своята присъда на класовата си

нетърпимост, непоносимост, пишейки дословно, че низшите класи вонят отвратително. 

Иронизирайки такива разбирания и предразсъдъци, Георг Зимел подчертава, че

„социалният  въпрос”  не  е  само  чисто  теоретичен,  идеологически  проблем  или

пренебрежим аспект на всекидневната  без/нравствена комуникация и екзистенция на

хората,  а  е  съществен  казус  не  само  за  анатомичния,  но  и  за  моралния  нос,  за

социалното обоняние и нравствената  чувствителност на хората  към различни типове

социални миризми.

Благодарение  на  финансовите  си  възможности,  високия  си  статус  хора  от

върховете, от „каймака” на обществото могат да си позволят употребата на най-скъпи и

дори  свръхмодерни  олфакторни  атрибути  –  парфюми,  одеколони,  афтършейфове  и

лосиони, което изобщо не означава, че прибягването до тях може да прогони и мириса

на порока, недобродетелните помисли и чувства, злонамерените мотиви и перверзните

им  деяния.  Неограничените  възможности  да  се  придобиват  и  използват  най-скъпи

одоранти  и  дезодоранти,  парфюми  не  значи,  че  техните  притежатели  имат  и  най-

драгоценни морални качества и добродетели, нито пък че душите и поведенческите им
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изяви ухаят добре. Едните ухания не са способни да разсеят, прокудят зловонията на

другите им миризми. Затова понякога изкуствените благоухания не смогват да потушат

аморалните смрадни. 

Обратно – хора от приземните етажи на социалната пирамида или дори такива,

които са принудени от обстоятелствата да живеят в подземията на обществото, могат да

не са морално овонясани, или усмърдени, въпреки и независимо от жизнената си среда.

От техните морални души, умове, разсъждения, слова, емоции и деяния могат да струят

и да се разнасят твърде приятни, неимоверно привлекателни или очарователни ухания.

Далеч назад в историческите времена Роджър Бейкън открива и анализира най-

чудната, най-благоуханната, най-здравословната, най-упоително обнадеждаващата, а и

най-отвратителната, най-потискащата, най-зловредната, пък и най-плашещата миризма

на  човешките  тела.  Първата  той  приписва  на  уханията  на  телцата  на  бебенцата  и

малките дечица. Втората свързва с онази, която се стеле и господства при епидемиите

на  чумата,  а  след  нея  идва  ред  на  вонята  в  килиите  на  занданите  и  телата  на

затворниците.  А  не  са  ли  тези  два  типажа  символи  и  въплъщения  на  съответни

морално-етически  таксономии,  на  определени  нравствени  тълкувания  и  присъди  за

тяхната  човешка  орисия?  Нали  винаги  и  навред  бебенцата/дечицата  се  считат  за

невинни и непорочни същества,  за  емблеми на всевъзможни упования и надежди за

бъдещ житейски път и успех, докато физическата и духовно/символната соматика на

затворниците  се  тълкува  като  тъжна  и  ужасяваща  обреченост,  като  кошмарна

финализация на неестествен жизнен друм?

Нима  случващият  се  в  различни  исторически  епохи  и  обществени  ситуации

детритус (т.е.  разложението  на  социалните  тъкани  и  нрави) не  се  съпровожда  от

творение, траене, разпространение на крайно неприятни, дори смъртоносни мирисови

епидемии?! И не свързва ли Вилхелм Райх историите на „малкия човек” – морален гном

и социален  пигмей –  с  развихрянето на  емоционалната  чума,  на  социалната  чума в

дадени времена,  поразяващи огромни човешки множества  и превръщаща в  морални

трупове живи хора? 

Обаче, съвсем не е аксиоматично и положението, че покварата и разложението на

моралните нрави и традиции в дадено общество винаги трябва да се съпровождат от

мощното изригване на миризми, които отблъскват и отвращават, които погнусяват или
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прокуждат нравствено-чистите, благородните и истински възвишените умове и души. И

това е така, понеже нерядко (както в природата, така и в обществото) заразата или дори

смъртта може да приижда и да разнася със себе си сладникави, а и упоителни миризми,

които да заблуждават социалното обоняние и моралния нюх за истинската си същност.

Нима няма „право на живот” определен тип морално-етическа екология, която да

пречисти,  озонира  социалната  атмосфера,  да  очисти  авгиевите  обори  и  да  изрине

миазмите от исторически наследства,  от съвременни покушения или осквернения на

морала.  Нали преди  да  изчисти  околната  среда  човек  трябва да  е  пречистил  своята

душа, сърце, своя разсъдък,  но пък и да е посветил волята  си на съвестни деяния с

„добри аромати”!

В  този  аспект  си  заслужава  да  се  легитимира  едно  съвършено  ново,  досега

липсващо направление в етическата теория, което да се занимава с генезиса, характера,

спецификата  и  функциите  на  моралните  одорологии и  с  техните  странни

феноменологии.  За  жалост,  в  богатата  родна  етическа  книжнина  такива  системни

изследвания липсват.  След като ароматите и миризмите са неотменна, органична част и

от природната, а и от социалната среда, в и чрез която човек може да съществува и да се

проявява, няма как и нравствеността да е съвършено независима от, дезинтересирана

спрямо техните ухания.

Всевъзможните социални или а/морални аромати и миризми са част от околната

действителност, в която се ражда, възпитава, расте, изявява многостранно всеки човек.

Нравствената  социализация  и  интериоризацията  на  определени  социални/морални

ценности и норми винаги са свързани с изграждането и развитието на дадени типове

социални  обоняния,  на  морална  чувствителност  към  уханията  в  и  на  социума,  на

определени  исторически/житейско-всекидневни  ситуации,  на  персонални  експлозии,

производства,  дистрибуции,  обмени  и  консумации  на  подобни  деликатни,  или

натрапчиви феномени.

Обратно на природната в социалната действителност изкачването към върховете

не води неизбежно до разреждане и грандиозно пречистване на климата. Точно обратно

– по върховете на обществената пирамида винаги има сгъстяване и преумножаване на

всевъзможните и зловредните социални миризми, и епидемии на моралната порочност.

А както в  природата  по върховете  има недостиг  на  кислород,  така  по върховете  на
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обществото  има  недостиг  на  морален  кислород,  или  опасни  озонови  дупки  за

човещината.

Това, което без/нравственият човек вижда и чува, или което изпитва/прави като

невербални  проявления,  при  своите  морално-етически  изяви  не  изчерпва  всичко от

пребогатите „менюта”, които нравственият ум, или моралната сетивност „обработват”?

[1] Защото  а/моралният  субект  разчита  и  на  достоверни,  а  и  на  манипулативни,

симулакрови „данни” и „доказателства”,  например, на своето персонално обоняние в

даден миг.

В  историчността  и  всекидневието  си  хората  прибягват  до  селекции  и

експлоатации на фрази, в които феерията на моралните съждения, оценки се възползва

от услугите на различни вкусово-орнаментирани и „фокусирани” термини, аналогии и

метафори. Та нали нерядко човек може да твърди, че нещо в даден морален казус и

спрямо нечии без/нравствени прояви твърде много му „нагарча”, или пък че прекалено

му  „сладни”,  че  понякога  а/моралните  слова,  афекти  или  простъпки  на  неговия

„кореспондент”  му  се  струват  доста  кисели,  солени,  лютиви,  или,  обратно,  твърде

блудкави, безвкусни, и т.н.

Пикантността на  а/моралните  проявления  не  е  „persona  non  grata”  във

всекидневния  живот  и  за  нравствено-етичните  й  наблюдения,  „дешифровки”  и

интерпретации. Прекалено горещи или – обратно, – твърде студени фрази за морални

квалификации  се  срещат  доста  често,  така  както  има  и  „пиперлии”,  а  и  безвкусни

а/морални „буламачи”. Както и обонянието вкусът се превръща в част от интериора или

екстериора на човека.

Няма ли тогава шанс и начин човек да се замисли над въпроса дали не си струва

да си избере и употреби по-разнообразно или пък „диетично меню” на определен тип

морално-етическа „гастрономия”, което да е полезно за неговия нравствен организъм?!

А след като вкусът може да е толкова важен и полезен за моралния организъм на

човека,  защо  и  обонянието  да  не  е  способно  да  му  предложи  такива  изкусителни

„екстри”?! Още повече, че между вкусът и обонянието съществуват твърде интересни

отношения и интимни обвързаности, за които нерядко човек дори не знае почти нищо

съществено.
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Любопитно е, че морално-етическите изследвания и интерпретации почти не се

интересуват  от  и  ангажират  с  дешифриране  ролята  и  значението  на  сетива  като

обонянието и вкуса, които също (макар доста по-ограничено и в много по-причудливи

форми и степени) имат определено отношение към случващото се нравствената психика

или в моралното съзнание на субекта.  Ала след като моралният субект е длъжен да

използва  всички типове  информационни източници,  които могат да  му помогнат да

открие тайнствата, каузалностите и феноменологиите на нравствените факти/събития,

той е длъжен не само да разчита, а и да зачита ролята и значението на обонянието и

вкуса спрямо приносите им за градежа или функционирането на морално-етическите

му рефлексии.

В медицината и психологията съществува пъстър рояк термини, отнасящи се до

различни типове увреждания на човешкото обоняние –  какосмия, аносмия, дизосмия,

паросмия и  пр., всеки от които акцентира на известни видове отклонения „от нормата”.

Тяхното  присъствие  и  влияние  е  свързано  с  различни  деформации  или  сериозни

дефекти в  правилното,  нормалното човешко обоняние към определени миризми или

аромати.  Някои  от  тези  увреждания  или  заболявания  водят  до  поява  на  илюзорни

образи, или до халюциногенни преживявания, които могат да имат моментно/хронично

присъствие. [3]

Можем ли да твърдим, че подобни феномени липсват по отношение на морала,

на нравственото светоусещане и светопроявление на субекта – бил той лице или група?

Не, защото и в нравствения свят, в моралния, или в изкуствено морализирания пейзаж

на човешките комуникации, връзки, или обноски също са налице известни – естествено

предизвикани, или съвършено преднамерено обусловени, и използвани – отклонения в

социалното обоняние, в морално-етическия нюх на техните субекти, които също могат

да се съпровождат от имагинерни, спекулативни, недостоверни възприятия и реакции.

Въпросните отклонения могат да са симптоми и за предстоящо/хронифицирано

заболяване на обонятелните рецептори (механизми) на човешкия организъм. Почти по

същия  начин  в  сферата  на  морала  човек  може  да  бъде  предизвестен,  или  да  търси

начини  как  да  се  излекува  от  някои  свои  болести,  поразяващи  (временно,  или

дълготрайно)  моралния  му  разсъдък,   душевността,  психиката,  волята,  а  и
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препятстващи  нормалните  (според  неговите,  или  съгласно  тези  на  други  хора) му

поведенски мотивации, реакции.

Нима морално увреденият субект не притежава и често не разчита на измамни,

фалшиви  обонятелни  данни  и  доказателства  за  особеностите  на  натурата  на  своя

„кореспондент” в конкретна ситуация,  или не усеща достатъчно правилно неверните

или  въображаемите  излъчвания  от  собствената  или  от  чуждата  духовно-нравствена

„плът”? Нима и при него временни заболявания, или хронични усложнения не водят до

редукции, или до пълна безпомощност на социалното му обоняние, на нравствения му

нос  да  се  ориентира  правилно  в  ребусите,  лабиринтите  на  сложните  човешки

отношения и пр.? 

Нима  понякога  силно  (временно  или  хронически)  увреденият  му  вкус  (или

„нос”) към  моралната  феноменология,  присъща  (и  преднамерено  вменена) на

собствената му, или пък на чуждата идентичност, не си кореспондира, при това солидно

с, или не се оказва под опасното влияние на влошено социално-нравствено обоняние, на

увредения   морален  нюх,  които  не  различават  вярно  добродетелта  от  порока,  или

доброто – от злото? 

Медицината и психологията отдавна са доказали, че недостатъкът или липсата

на определени витамини, соли в храните и течностите, нужни за човешкия организъм,

могат да водят и до временни, или до твърде дълготрайни заболявания на вкуса и нюха.

Някога  в  етиката  много  се  говореше  и  пишеше  за  съдбовно  необходимата

потребност на човека от нормално и всекидневно консумиране на известно количество

от  т.нар.  витамин  N,  т.е.  от  „витамина  на  нравствеността”,  на  моралната  годност  и

зрялост.

Днес, в смутното, преломното ни обществено-историческо време, при всеобщия

разпад на моралните нрави и тоталния разгул на нравствените пороци консумацията на

този витамин изобщо не е вече достатъчна, нито е напълно постижима за много хора.

Не си ли струва да се замислим защо, кога, къде, как и доколко хората могат да

привикват с определени социални миризми или аромати дотолкова, че да не ги усещат,

и че дори не осъзнават до каква степен, форма и същност стават техни рекламни агенти.

Не оставяме ли понякога с неприятното усещане, с натрапчивото съмнение или с

агресивното подозрение, че социалните (в т.ч. моралните) предразсъдъци към другите,
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към различните и „чуждите” от нас като че ли притежават, а пък и излъчват определени

мирисови консистенции; че имат определени олфакторни влияния/въздействия над нас?

Не е ли странно например, че расизмът и ксенофобията са прекалено придирчиви към, а

и че експлоатират всевъзможни доводи, доказателства и аргументи, за да изобличат и

накажат другостта/чуждостта освен всичко останало и заради това, че им вони/смърди,

че „ухае” много по-различно и неприятно от миризмите, които те смятат, че „излъчват”.

Това не/обичайно „двойно счетоводство”  (в т.ч. и в морално-етически контекст)  често

сервира обилни менюта от паралелно депозирани и върлуващи възприятия и присъди за

чуждите миризми, които се съпровождат от липси на усети за собствените ухания, или

пък от предубедени фаворизации на възможностите и реалностите за собствения „дъх”.

И, на практика, се получава, че расистът или ксенофобът е склонен и способен твърде

лесно  да  разконспирира,  а  и  бързо  да  изобличава  публично  и  гръмогласно  чуждите

одорични  свойства  или  ерупции,  но  не  е  готов  или  надарен  да  дешифрира  своите

миризми,  или  поне  да  живее  и  с  пресантимана,  че  също  така  излъчва  неприятни

морални  мириси.  Затова  негрите,  „жълтите”,  турците  или  циганите  му  вонят,  дори

смърдят непоносимо, макар понякога стигматизираните им представители да са дори

много по-„ухаещи” от него и да притежават далеч по-нормална хигиена от онази, която

расистът притежава. И тук не става дума само за реалната,  обективната миризма на

отделните  лица/групи,  а  и  за  уханията,  които  напълно  субективно и  даже  твърде

субективистично се творят или разнасят чрез неговите вербални и паралингвистични

прояви към другостта/чуждостта.

В живота не липсват достатъчно случаи, в които, за да прикрият своята морална

нечистоплътност  и  нравствена  поквареност,  субектите  им  прибягват  до  обилно

пулверизиране,  до  натрапчиво  парфюмиране  с  всевъзможни  (изкусителни  и

съблазнителни) „аромати”, придаващи им друга визия, по-друг „нюх” на истинските им

души, натури?! Нима разумният човек смее да си позволи неблагоразумието да твърди,

че в сферата  на нравствеността  преднамереният макиаж,  гримирането на истинската

същност на човека не се нуждаят от специфични моралоподобни помади, одеколони,

лусиони и парфюми? Та нали  морално  орнаментираните  арсенали  на  обноските,  на

добрия тон винаги изпитват неистови потребности от подобни олфакторни феномени и

атрибути за своя живот! Нима чистата  (в морално отношение) социална атмосфера не
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дава основания и условия на нравствения човек да чувства, че диша с пълни гърди, че

не бива да си запушва носа, или да отбягва изригванията на определени – вредни или

опасни – социални миризми? И, след като обичайно човек обича да си „пъха” навсякъде

носа, не е ли освен неговия анатомичен нос, също и моралният му нос солиден фактор

за неговата ориентация в енигмите и лабиринтите на разнородните социални нрави и

отношения  в  дадена  епоха?  Имаме  ли  право  и  основание  да  говорим  обобщено  за

социална чувствителност, а даже и за социално обоняние на човека (като индивид, вид

и род) без да включваме към тях и моралните им проявления, т.е. като пренебрегваме

моралната сензитивност и нравственото обоняние на човека към определени  (реални

или въображаеми) мирисови ефекти? Нали е нещо съвсем обикновено и традиционно

човек да „души” моралната атмосфера или нравствените изпарения, лъчения на думите,

идеите,  чувствата и делата на другите; да преценява естеството или функционалните

ефекти на тези ухания върху самия него. Нали и във всекидневния език битуват изрази,

според  които  човек  трябва  да  помирише  откъде  идва  и  накъде  отива  развоя  на

събитията, човешките нрави при дадена ситуации.  И съобразно присъщите му морални

критерии и еталони той може/трябва да реагира на подозрителния или привлекателния,

упоителния или отблъскващия го лъх на това, което струи, което едвам-едвам доловимо,

или в огромно количество се носи от „другия”, което се поднася или разнася от него

чрез  неговите  мисли,  слова,  емоции или реакции.  Нима натрапчивата  прекаленост  в

без/нравствените  преструвки  не  оставя  усещания  или  предположения,  образи  и

тълкувания и за нещо неестествено  по мирис  (или аромат), за нещо, което надхвърля

обичайната норма?! И затова някак си уврежда моралната среда.  

Колко често (a и дали изобщо) човек се замисля върху деликатния проблем защо

той полага своите благоуханни букети от пресни цветя пред паметниците на онези, към

които храни известна (истинска или привидна) почит, или пред които той се прекланя?

Нима  ароматът  на  свежите  цветя  не  е  трогателен  символ,  въплъщение  на  вечно

цъфтящия  живот, на дискретни връзки между най-прекрасното от природата с онова от

същността на човека и героя, комуто се поднасят  (като дар на признание, почит) тези

цветя!  

Не само художествената литература, изкуството или културата, а и всекидневния

живот предоставя на хората твърде много причини, поводи, казуси, феноменологии или
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фактологии, които „сервират любезно” съответни реални или имагинерни аромати, или

миризми, пряко/косвено свързани с моралната рефлексия, с чувствата и поведението на

нравствения субект в конкретната ситуация, или поне относно неговите събеседници.

Културата и науката дължат огромна благодарност, първо, на Марсел Пруст, че

по блестящ начин представя проблема за обонятелните спомени за отминалото време;

второ, на Франц Кафка, че изумително описва отвратителните миризми или смрадта на

държавните институции, както и вонята на служителите им, които са „подгизнали” от

дъха на бюрокрацията, безчувствието, корупцията, безнравствеността и престъпността.

Морални-етичните  иконографии,  анализи  и  интерпретации  дължат  много  на

художествената  литература,  културата  и  изкуството,  които разкриват тайнствата,  а  и

могъществото  на  ароматите  и  миризмите  в  различните  сфери  на  жизнения  свят  на

човека. 

Всяка епоха, всеки тип общество, всяка цивилизация, култура или идентичност,

както  и  присъщите  им,  а  и  обслужващите  ги  в  тяхната  историчност/всекидневност

социални  и  морални  нрави,  обичаи,  ритуали,  неизменно  притежават  свои  особени

(смислови и ценностно-нормативни)  мирисови ухания, които сами излъчват, а техните

съвременници/наследници по своему „дешифрират” и съответно „вкарват в оборот” в

своята  духовно-практическа  реализация  в  живота.  Няма  историческо  време  или

социална обстановка, които да са напълно лишени от подобни специфични одорични

консистенции.  Блестящ   пример  за  това  е  знаменитият  роман  на  Патрик  Зюскинд

„Парфюмерът.  Историята  на  един  убиец”  (1985),  предизвикал  истинско  цунами  от

научно-изследователски  интереси  и  творби,  открил  и  магастрален  път  за

интердисциплинарни проучвания,  тълкувания на мистериозната сфера на одоричните

субстанции и влияния върху индивида и обществото. В предишна историческа епоха

френският  пътешественик  маркиз  Астолф де  Кюстин прави „рентгенова снимка”  на

отвратителните  миризми  на  царска  Русия  и  на  одиозните  ухания  на  нравите  и

обноските в Москва и Петербург в ХІХ век [2], която му спечелва ореол на еталон на

русофобия, и която се ползва даже в наше време.  

Различните  исторически  или  всекидневни  социални  ситуации,  разнородните

морални колизии и произшествия, в които човек – доброволно или по принуда – попада,

също му „сервират” различни възможности и „менюта” за всевъзможни – приятни, или
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неприятни – контакти, срещи, общувания и видими/незрими баталии с най-разнородни

аромати или миризми, отнасящи се до дъха на времето и до нюха на определени нрави.

Има  времена  и  нрави,  в  които  протяжно  и  повсеместно  (във  времето  и

пространството) се  разнасят  миризмите  или  упойващите  аромати  на  определен  тип

а/морални отношения, стереотипи, навици, привички и традиции, на които хората се

подчиняват. Повечето хора привикват с тяхното неизменно дихание, както и с техния

упойващ дъх. Но са налице и обществено-исторически обстановки, или всекидневно-

житейски  случаи,  при  които  пластовете  на  човешките  нрави  и  традиции  рязко,

динамично и тотално се взривяват и сред пушеците, сред миризмите на настъпващите

промени изплуват образи, влияния, привлекателността или заплашителността на съвсем

нови  одорологии,  а  и  на  неизменно  съпътствуващите  ги  компании  от

приятелски/вражески метафорологии.

Свикнали сме с морално-етични присъди и обобщения, че нравствената поквара

вони, смърди за нормалното човешко съзнание, за чистата съвест и благородния разум,

така  както  и  че  моралното  благородство,  а  и  нравствената  възвишеност  притежават

особен  (смислов,  аксиално-прескриптивен) аромат  за  онези,  които  ги  ценят  и

практикуват. И често само преминаването ни в други етажи на морала, приобщаването

ни към различни нравствени общества, множества или малцинства може да ни накара

да изменим критериите, еталоните, стереотипите или пък технологиите на социалното

си обоняние.

Както  различните  аромати  и  миризми  имат  специфични  „езици”,  така  и

различните езици притежават свои арсенали и репертоари, чрез които да декодират и

улеснят  преводите  на  тези  особени  езици,  и  да  ги  облекат  в  съответни  вербални

конфигурации,  т.е.  да  ги  направят  удобни,  но  и  полезни  за  съответни  социални

телеологии и употреби. Затова хората могат да разказват не само за духа, а и за дъха на

различни  исторически  времена,  събития,  нрави  и  порядки,  на  отделни  лица  или  на

големи човешки множества.

За разлика от езиците,  които влияят осезаемо на  човешкия  слух,  „езикът”  на

ароматите  и  миризмите  не  е  благословен  в  този  смисъл,  понеже  той  е  по  своему

глухоням.  В  незримото  и  летливото  царство  на  ароматите/миризмите  мощно властва

безмълвието. Хората нямат способности да чуват какъв е шепота/крясъка на ароматите
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и миризмите, дори когато желаят да узнаят техните езици. Като безплътни, лишени от

езикови сетива, ароматите или миризмите също не чуват какво си говорят за тях хората,

нито имат възможности сами да им разказват нещо за своите причудливи потайности и

послания. В този смисъл, комуникацията между уханията и хората е едностранна, а и

обикновено  се  води в  съзнанията  на  лицата/групите,  заангажирали вниманието си с

дадени  мириси.  Човек  не  може  да  умолява  (или  да  разпорежда  на) съответни

аромати/миризми да продължат, или – обратно, – да прекратят своето въздействие върху

неговата душевност. Той е способен само по определени начини да ги ограничи или

премахне  напълно,  но  не  и  да  води  продължителна,  изискана  или  невъзпитана

„кореспонденция”  с  тях  самите.   Само  в  някои  по-особени  психични  състояния  и

преживявания човек може вътрешно да усеща, да  „чува” и „разбира” какво именно

желаят да му „нашепнат”, или какво заповедно му „крещят”, за какво го увещават, или

пък какво му предсказват дадени мириси.

В сферата на социалните аромати или миризми обаче, нещата стоят по-другояче. 

Макар човек да не мисли за немотата на езиците на ароматите/миризмите, в т.ч. и

в  сферата  на  нравствеността,  той  никога  не  се  отказва  да  използва  техните  услуги.

Липсата на език при обонянието като че ли съвсем не е фатална, нито пък е изключение.

Тя не е случайна патология, нито пък е непонятна уродливост на човешката сетивност. 

„Езикът” на ароматите/миризмите е иносказателен. Той изисква особени умения

и способности, за да бъде правилно разчетен, ефикасно използван, а „царството” му е

свързано с властта на всевъзможни алегории, метафори, асоциации, аналогии, алюзии и

илюзии, въздействащи на човешкото мислене, психиката и изборите на поведенчески

стратегии и тактики. Той е символен език,  показващ и препращащ към други измерения

на  пространственността  и  темпоралността.  Изпаднал  под  влиянието  и  властта  на

дадени аромати/миризми, човек може –ментално, въображаемо, душевно, психически, –

да се пренесе и попадне в други светове на пространството и времето, да забрави това,

което в този момент, при тази ситуация обективно, реално го заобикаля. Не е случайно,

че от хилядолетия и до ден днешен хората  говорят, че мирисът е  способен да бъде

форма и средство на движение към други светове, на присъствие и преживяване в тези

светове. Че като е под влияние на „летливото царство” на ароматите/миризмите, човек

може да губи почва под краката си, да се откъсне за миг от действителността, да лети в
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други светове и посещава реалности, да се окаже  (въображаемо, емоционално) в по-

различни вселени, в съвсем различни обстановки и при по-различни  човешки  нрави,

или условия. 

Оказал  се  неусетно,  ненадейно  под  лъчите  на  очарованието  и  обаянието,  на

притеснението или ужаса от естеството на конкретен мирис, човек мисли или живее

вече под неговото господство като в по-особен, нереален и имагинерен свят, който му

предлага  –  повече,  или пък  по-малко – присъща за  (и  предизвикана  от) самия  него

поетика.  А  сферата  на  нравствеността  съвсем  не  се  нуждае  единствено  и  само  от

прозата  на  живота,  нито  от  елементарната  публицистика  за  моментно  върлуващи  и

бесуващи нрави. Тя също има потребност, а понякога и неистово копнее за поетични

вдъхновения  и  изблици,  които  нямат  нищо  общо  с  лаконичните  слова  и  със

студенокръвните  тълкувания.  Именно  в  подобни  казуси  селекциите  на  метафори  с

олфакторни  съдържания  и  послания  се  оказват  високо котирани  и  епизодично,  или

конвейерно практикувани от хората.

Като  всяка  друга  поетика,  тази  на  морално-етично  селектираните  и

експлоатираните  олфакторните  феномени  се  нуждае  от  собствен,  особен  език,  от

съкровено значими, силно психологически въздействащи й лингвистични техники. Тази

– магическа по своите въздействия – поетика разполага с особени набори, форми на

употреба на всевъзможни алюзии, илюзии, метафори, асоциации и сравнения. Нейната

„граматика”  е  от  деликатно  и  специфично  естество,  влияещо  на  хората  по  твърде

субективни начини. Няма двама души, които по абсолютно еднакъв – във всички негови

параметри – начин да възприемат един и същи олфакторен феномен. Няма двама души,

които  притежават  абсолютно  еднакви  семантични,  лексикални  фондове,  сходни

граматики и неразличими помежду си употреби на един и същи „език” на обонянието

си,  подобно  на  това  както  няма  двама  души  с  еднакви  пръстови  отпечатъци.  Това

означава,  че  всеки  човек  (в  битността  му  на  морален  субект)  има  своя  „мирисова

реторика”,  която е  индивидуална,  а  и  обикновено  не  е  унифицирана  с  реториките,

които другите хора притежават и експлоатират. Всеки човек по своему „разговаря” с и

„разбира  езика”  на  някои  аромати  и  миризми,  особено  на  онези,  отнасящи  се  до

социалния,  в  т.ч.  и  до  без/нравствения  живот.  Това  не  значи,  че  в  историческия  и

всекидневния живот на хората господства Вавилонски синдром, безразборна смесица и
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неконтролируемо съперничество между „езици”, принадлежащи на  (а и обслужващи)

съответни  типове  човешки  множества  и  обоняния.  Исторически  и  актуално  хората

винаги си изработват и използват общи езици за техните специфични, понякога дори

твърде несводими едни към други обонятелни усещания. Само на тази основа можем да

разберем защо отделни цивилизации и култури могат – в продължение на векове или

дори хилядолетия – да поддържат и използват общи за тях обонятелни „езици”, много

внимателно и минимално да променят техните „граматики”.

Моралните равенства и неравенства, справедливости и несправедливости могат

да кристализират, а оттам да въздействат във времето и пространството на хората, в т.ч.

и  чрез  техните  завоалирани  проекции  и  ангажименти  в  определени  терминологии,

засягащи моралното самоопределение и проявление на човека в отделни ситуации и

казуси. Сред тези особени терминологии свое немаловажно място, роля и значение имат

и тези категориално-понятийни редове или системи, които са натоварени с одорични

смисли.  Одорологичните  аналогии  и  метафори  никога  не  демонстрират  огледални

образи  или  симетрични  проекции  относно  морализаторското  иконографии  и

третирането на представителите на всеки един от двата пола, а в нашата съвременност

вече и на третия пол.

По исторически и социокултурни инерции и традиции, например, на жената от

древни до днешни  време  се  гледа  като  на  непълноценно  и  неравностойно  на  мъжа

същество, което освен всичко друго се принуждава да се преобразява (мирисово) повече

от силния пол, вероятно, за да прикрие своите (природни и социални) недостатъци и пр.

Може би по тези причини и заради културните традиции в разговорния език на много

етноси, народи или нации от различни континенти и цивилизации инвективните слова,

адресирани към жените, а и орнаментирани с одорични консистенции, се оказват много

повече спрямо обидните термини, предназначени за представителите на силния пол.

Преди няколко години авторитетен научен колектив от семиотици и лингвисти

откри (при изследване на повече от 60 езика), че отрицателно-натоварените, обидните,

инвективните лексики и семантики осезаемо преобладават над позитивните, имащи и

съответни олфакторни интенции и инвенции при описанието и тълкуването на човека.

Тази закономерност с особена релефност се проявява при половите идентификации и
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таксономизации на „силния” и „слабия пол”, като, естествено, последният се оказва в

изключително по-неблагоприятно положение, възнаграден с повече такива инвективи. 

Въпреки огромните – исторически и социокултурни – различия, все пак в живота

съществуват и  (повече или по-малко) влияят и  универсални, общочовешки нравствени

ценности и норми,  което значи,  че са  възможни и универсални социални аромати и

миризми,  разбира  се,  свързани  с  и  прокламиращи  истински  хуманизъм  и

демократичност. Затова е възможен един друг свят, роден от този, в който да ухае на

общовалидни,  а  и  облагородяващи,  вдъхновяващи  и  позволяващи  оптимално

разкриване и разцвет на човешката същност/природа. Свят, в който истинският морал

лъха от и пронизва всичко.
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WHY MORALITY DEPENDS ON SOCIAL PSYCHE
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Abstract 
The  aim of  the  article  is  to  show  that  the  stable  interaction  between  ethics  and  social
psychology, personality psychology, development psychology and etc., is motivated by reasons
that are internal to morality itself and are derived from its essence. The interaction between
ethics and social psychology is based on the organic connection of phenomena that are their
natural  subject-matter,  i.e.  morality and social  psyche.  That  defines  the  continued  interest
towards socio-psychological parameters of moral reasoning, behavior, consciousness, feelings
and etc. It also defines the interest in the objective studies of morality that are adequate to the
socio-psychological layer of moral regulation. 

Keywords: morality, social psyche, moral regulation

В статията се показва, че  трайното взаимодействие на етиката със социалната

психология,  с  психологията  на  личността,  с  психологията  на  развитието  и  др.  е

мотивирано  от причини,  които са  „вътрешни“ за  самия морал,  които произтичат от

неговата  същност.  Взаимодействието  между  етиката  и  социалната  психология  се

основава на органичната обвързаност на явленията, които са техен естествен предмет на

изследване – на морала и социалната психика. Това определя устойчивия интерес към

социално-психичните параметри на моралното мислене, поведение, съзнание, чувства и

пр. А също така и интереса към обективните изследвания на морала, които са адекватни

на социално-психологическия пласт в регулацията на морала.

МОРАЛЪТ Е МНОГОЛИК

Тя върви с лека, устремена походка. Слънцето се излива по русите и коси и я

превръща  в  поредния  водопад  от  светлина,  ромолящи  думи  и  щастие.  Върбите  по
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алеите на парка развяват златно-зелени клони, опитвайки се да и подражават с добре

усвоени повтарящи се движения…

Но алеята свършва с грохота на коли и с кълбо от мятащи се човешки тела,

викове  и  тревога.  И едно  почти  детско тяло,  грацилно  и  бездиханно,  разсипано  на

паважа. 

С отмерени отривисти движения тя укротява златния водопад, разсича глъчта и

цялото множество застива…Дали ще успее да му помогне?

Чува се само тежко дишане…

Запищяват сирени и тълпата се сепва. 

Думи. Тежки думи. Тревожни думи. Жестоки думи …

За  наркоманите…За  двамата  полицаи,  които  „сега  са  разтревожени,  а  как  го

ритаха“…За „бързата помощ“ и колко бърза е тя…. 

Отново сирени и кълбото се разсипва, слънцето ужасено се оглежда в ръждивите

следи,  а  на  бетонния  перваз  на  подлеза  към  „Спортната  палата“  невъзмутимо

продължава да се зъби разкривеният графит „Циганите на сапун“. 

Разказвам този произволен епизод, за да попитам къде тук е моралът или по-

точно  да  илюстрирам  неговата  многоликост.  Първото,  което  се  „набива  на  очи“  е

поведението.  Множеството,  струпало  се  край  пострадалия,  има  своите  морални

характеристики  в  зависимост  от  това  дали  съчувства,  забавлява  се  на  страданието,

хвърля камъни, отмъщава, помага, наказва, насилва, вандалства и пр. Един помага, друг

звъни  и  настоява  да  бъде  изпратена  помощ,  трети  наблюдава  какво  ще  се  случи,

четвърти  отминава,  отвръщайки  поглед  от  нелицеприятната  гледка,  пети  размахва

юмруци. Всяка една от изброените изяви има морален смисъл. Такъв има и в порива на

нашия литературен персонаж, който трябва да избере между живота на другия и своето

здраве.  Избор  прави  и  бащата  до  нея,  който  трябва  да  се  въздържи  да  гарантира

здравето на своята дъщеря, за да може да даде шанс на умиращия младеж (вероятен

източник на инфекция). 

Предмет  на  перманентни  научни  дискусии  е  и  устойчивостта  на  моралното

поведение и жизнеспособността на понятието „морален характер“. Дали човек помага,

защото е добър и състрадателен по характер или характерът отново и отново се доказва

във всяка нова ситуация? Може ли да се говори за личностни наслагвания в резултат от

моралните  избори,  които непрекъснато сме  принудени да  правим? Ще рита  ли  той
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следващия безпомощен младеж само на това основание, че е наркоман, че е пиян, че е

нахален,  че е  предизвикателно  облечен,  че е  гей,  че мургав? Ще рискува ли тя пак

своето здраве, кога и защо?

Отношенията  между  помагащ  и  страдащ,  между  насилник  и  жертва,  между

наблюдател  и  човек  в  беда  и  т.н.,  които  могат  да  бъдат  характеризирани  чрез

категориите помощ, агресия, състрадание, безразличие, хуманност, справедливост и пр.

са друг пласт на морала. 

Те  са  силно  емоционално  оцветени,  изписани  са  по  лицата  –  уплашени,

разтревожени, ужасени, възмутени, чрез езика на тялото, в устрема, ступора, хаоса и

движението на социалните общности. Моралните чувства на страх, срам, уважение и

пр.  не  само дават емоционалния профил,  но и  са основание за  избор,  мотивират и

насочат поведението. 

Ако  попитаме  нашата  литературна  героиня  каква  е  причината  да  рискува

здравето  си  и  да  действа  при  отсъствие  на  елементарни  предпазни  средства  и

минимални гаранции за професионален успех, нейният отговор е, че „така може“. Дали

същото може да се каже и за тези, които се опитват да направят нещо, за да помогнат, а

и за онези, които панически избягват ситуацията и необходимостта от намеса. Кои са

детерминантите  на  поведението  –  дали  ситуацията  и  нейните  параметри,  дали

„вътрешната необходимост“, дали стимулите (позитивни и негативни) , и пр., и пр. –

отговорите са въпрос на гледна точка и на дискусии. 

От това как всеки  един от посочените  прочити  на  морала се  остойностява в

категориите на добро – зло, дълг, отговорност, справедливост зависи съдържателният

пълнеж на следващото (ценностно) проявление на морала. 

Графитът,  от  своя  страна,  демонстрира  нагласите  на  културната  среда  –

търпимостта към различието, културните бариери, визиите за динамиката на моралните

цели и средства. От една страна, той е изписан от някой, който е изразил своето кредо и

по всяка вероятност това не е обичайното за обществото виждане по въпроса. От друга

– присъствието му в  градския ландшафт е показател  за  търпимостта на  социалните

институции,  а  и  на  всеки един от нас  към отразената позиция (а  и  към различната

позиция, ако тя може да се характеризира като „различна“ и „необичайна“). В същото

време  той  може  да  се  разглежда  като  форма  на  моралното  мислене,  редом  с

множеството съждения и коментари, които озвучават всяка рискова, а и всяка житейска
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ситуация. В моралните съждения се използват типичните за моралния език категории за

добро  и  зло,  за  дълг  и  отговорност,  за  честно  и  нечестно,  за  справедливо  и

несправедливо, за съпричастност и жестокост, за помощ и безразличие и т.н.

В  „Проблеми  на  нравствеността”  О.  Г.  Дробницки  посочва  девет  групи

феномени с  различен  онтологичен  статус,  които,  въпреки  своята  различна  природа,

изграждат функционалната телесност на нравствеността. На първо място са посочени

действията и постъпките на индивидите,  както и съвкупното поведение (нравите) на

социалните  общности.  Следват  обществените  отношения  на  хората  и  социалните

общности,  които,  както  знаем,  могат  да  бъдат  характеризирани  като  „честни”,

„справедливи” , „хуманни” и т.н. Третата група феномени включват волята, подбудите,

стремежите  и  мотивите  на  дейността”,  т.е.  това  са  феномени  на  личностната

мотивационно-потребностна  сфера.  Също  от  личностен  ранг,  но  със  силно

психологическо  присъствие  са  „личностно-психологическите  свойства  на  човека

(неговият морален характер)”, а също така и петата група феномени – възприятието и

отношението към действителността. Като отделна, шеста група е посочена ценността на

изброените феномени. Седмата група са особен род изисквания към човека (нравствена

необходимост),  т.е.  детерминантите,  които  насочват  неговата  воля,  преживявания  и

постъпките му. Те са последвани от осмо – моралното мислене и девето – моралният

език [Дробницкий, О. Г. 1977] 

Не можем да не се съгласим с Олег Григориевич, че моралът има много прояви,

и всяко едно от тях може да има претенциите да бъде обозначено като „морал“. Как ще

се структурира моралното пространство зависи от критериите. Когато подхождаме към

явленията  от  гледна  точка  на  онтологичния  им  статус,  стигаме  до  метафората  за

многоликия морал. Ако към моралните явления се подходи от гледна точка на тяхната

социалност, то получаваме различен – социален разрез на моралната реалност. Морал

има в изискванията, които регулират, контролират и удържат целостта на социалното,

стоварват се като социална необходимост върху личността и персонално се преживяват

като дълг. От морала като социално изискване до морала като персонален дълг и до

„вътрешните морални инстанции“ има дълъг път и той не може да бъде осмислен извън

логиката на човека като социално животно и извън обществото като съ-общност от

личности.
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Различният  онтологичен  статус  на  моралните  явления  тласка  етиката  към

взаимодействие с различни дисциплини и към реализирането на интердисциплинарни

изследвания. Подходите, постиженията и търсенията на науките за човека и обществото

с  автентичен  изследователски  поглед към  предметното  поле  (каквито  са  социалната

психология, психологията на личността,  психологията на развитието, аксиологията и

др.) се осмислят етически. Специално се търсят допирните точки с тези (а и с други)

дисциплини,  дискутират  се  предметът  и  границите  на  интердисциплинарното

изследване на морала. В този контекст изследването на Васил Вичев „Морал и социална

психика“ е новаторско и открива нови хоризонти за българската етическа мисъл. В него

моралът и социалната психика са представени като две пресичащи се множества от

процеси и явления. [Вичев, В. 1974] 

В същия дух е и статията на В. Проданов „Относно статута на психологията на

морала“, публикувана през 1984 г. В нея авторът разгръща схващането, че  природата и

функционирането  на  морала  и  психиката  предполагат  възможност  за  тясно

взаимодействие на етиката и психологията. Подчертава се относителната независимост

и  автономност  на  двете  науки,  които  имат  свои  специфични  предмет  и  методи.  В

същото време се посочва „взаимообусловеността между закономерностите на психиката

и нормативно-ценностните решения на етиката“.

Авторът  посочва  три  „степени  на  единство“  на  психиката  и  морала,  които

мотивират необходимостта  от комплексен анализ.  Първата  от тях е  продиктувана от

природата  на  някои  личностни  феномени,  които  могат  да  бъдат  разглеждани  “като

специфични  морално-психични  образования”  (морален  характер,  морални  чувства,

потребности, морален език, ценности и др.) На второ място се подчертава значението

на отделни морални феномени за функционирането на социалната психика. На трето

място може да бъде потърсен моралния смисъл на всяко едно явление на човешката

психика. [Проданов, В. 1984: 24–34] 

Аналогична насоченост има и анализът на процесите, свързани с възникването

на психологията на морала. Там съвсем не случайно се спирам на теорията, на метода и

на  социалното  търсене.  В  тях  се  съдържат  познавателният,  технологичният  и

социалният  мотиви  за  разрастването  и  развитието  на  новата  междудисциплинарна

област. [Маринова, Е. 2007]
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Напоследък  у  мен  нараства  съмнението,  че  сциентистките  аргументи  са

достатъчни, за да се обясни устойчивия интерес към  психологията на морала. Ако тази

област  възниква и се развива преди всичко под въздействието на външни за морала

фактори, то за едно столетие атрактивността и би трябвало да угасне. Реалността обаче,

е  различна.  Дисциплината  не  губи  актуалността  си,  а  съвременните  изследователи

отново и отново посягат към нейните постижения и методи.

Когато  се  акцентира  върху  „външни“  (сциентистки)  мотиви,  моралът  е  в

страдателна позиция. Той е обект на изследване. В тази си роля той бива „раздробен“ на

парченца – явления,  които се изучават, изследват, анализират и  развиват. Моралните

съждения,  моралното мислене, моралното поведение, моралните подбуди, моралните

чувства  и  др.  –  те  всички  изграждат  една  двуизмерна  представа  за  морала  като

феноменологично  пространство,  за  изследването  и  развитието  на  които  се  търсят

адекватни подходи и методи.

Обособяването на нова научна област, трайното взаимодействие на етиката със

социалната психология, с психологията на личността, с психологията на развитието и

др. би трябвало да е мотивирано също така и от причини, които са „вътрешни“ за самия

морал,  които  произтичат  от  неговата  същност.  Взаимодействието  между  етиката  и

социалната психология се основава на органичната обвързаност  на явленията, които са

техен естествен предмет на изследване – на морала и социалната психика.  

НЯКОЛКО  ПРИЧИНИ  КУЛТУРНИЯТ  КОНТЕКСТ  ДА  Е  ЗНАЧИМ  ЗА

МОРАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Един режисьор убедено  твърдеше от синия екран,  че филмите нямат никаква

вина за детското агресивно поведение. Според него киноизкуството няма възпитателни

функции  и  не  е  отговорно  за  насилието  сред  децата.  Киното  не  възпитава,  то  е

отражение на интелектуалното кредо на своя автор. 

Няма как да не се запитаме дали наистина киното, изкуството и медийната среда,

а и културната среда като цяло, нямат отношение към морала на  подрастващите и са

стерилни откъм социални (и  етически)  ангажименти.   Дали  наистина естетическата

реалност е етически индиферентна, а културните форми са естетическо, интелектуално,

но не и етическо пространство?
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Заблуда ли е, че агресивното поведение при децата не трябва да се свързва с едни

или други естетически образци, а е продиктувано от природата на субекта.

Ако приемем, че детската агресия не е повлияна от културния фон, а е израз на

реализирани генетични нагласи, то стигаме до модела на „родения престъпник“, модел,

който обезсмисля всякакви възпитателни усилия и разтоварва обществото и всеки нас

от ред отговорности. Не мога да се въздържа да напомня едно изследване на  Л. С.

Виготски  („Основни  проблеми  на  дефектологията“,  1929),  в  което,  в  контекста  на

проблемите на развитието и възпитанието на деца, обременени от органичен дефект

или заболяване, се дискутира природата на аморалното поведение в детската възраст.

Текстът  е  написан  в  сложна  социална  ситуация,  която  предоставя  на  изследователя

възможност за наблюдение върху много голяма извадка от бездомни деца, сред които

има  правонарушители,  проституиращи  и  трудно  поддаващи  се  на  възпитание

малолетни.  Обществото  се  оказва  безсилно  да  се  справи  със  социалния  проблем,

назован  „морална  невменяемост“  („moral  insanity“),  като  гражданственост  придобива

разбирането за нейния „органичен“ характер. Счита се, че детето, принадлежашо към

определен психопатичен тип, проявява грубост, небрежност и егоизъм. Интересите му

са  недоразвити  и  се  ограничават  в  рамките  на  елементарните  потребности.  То  е

неинтелигентно  и  нечувствително.  Това  са  чертите  на  moral  insanity, които  обричат

индивида на асоциално поведение. [Выготский, Л. С. 1983: 151] Картината е позната,

препратката към един известен психиатър (Чезаре Ломброзо, 1835 – 1909) – също. 

Л.  С.  Виготски опонира на това виждане,  като търси корените на моралните

проблеми  в  културно-историческите  пластове  на  детското  развитие.  „Морално

дефектното дете  –  това не  е  дете  с  вроден  органичен  недостатък,  а  такова,  което е

изведено от социалното русло: причините за моралния дефект трябва да се търсят не в

детето, а извън него – в социално-икономическите и културно-педагогическите условия,

в които е расло и се е развивало то“. [Выготский, Л. С. 1983:150] Не физическият недъг

сам  по  себе  си  предопределя  моралните  характеристики  на  индивида,  а

деформираността  на  социалнокултурната  среда  и  непълноценността  на  социалните

връзки,  в  условията  на  които  детето  се  е  формирало  като  личност  (поради  своя

физически недъг). По-късно А. Н. Леонтиев дава известния пример с момчето, което

куца и не може да се впише в общността на своите връстници.  Децата играят, то –

гледа. Другите спортуват, то – не може. Когато танцуват – то пак е настрана… В душата
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му се натрупва мъка, озлобление, недоверие… И тотално отсъствие на социален опит и

морална чувствителност към другите.

Ако детската агресия е израз на човешката природа, то действащите решения

най-вероятно могат да бъдат открити чрез въздействия върху нея, а това делегира права

към  неврологическите,  медицинските,  биологическите  и  др.  науки,  които  имат

отношение  към  филогенетически  по-древни  пластове  на  човешката  конституция.

Същата постановка е провокация за търсене на социални решения и е в основата на

идеята за „чистота на нацията“. Тази линия е проиграна исторически и тук няма да бъде

коментирана.

В същата насока, но сравнително „меки“ решения могат да бъдат потърсени в

полето на медицината.  Това е една алтернатива, която отдавна не е хипотетична, а е

напълно  реална.  Вълшебното  хапче  за  послушание  (ако  послушанието  е  нашият

етически идеал?) не е мечта или научна фантастика. То е практика, която отвоюва своята

ниша  в  средата  на  миналия  век  дори  у  нас  и  която  продължава  да  разширява

територията си. Медикализацията на хиперактивните деца се появява като „добро“ (и

най-вече удобно) решение за обществото и за родителите, уморени от непрестанните

бели на своите деца, от постоянното им раздразнение и от тоталната им разсеяност.

Колко лесно и простичко! И най-вече – с минимални възпитателни усилия. Детето си

пие хапчетата – и няма проблеми. 

Разбира се има и „по-силни“ решения, които, макар и утопични, се движат по

ръба на възможното. Моделът за „природния характер на морала“ провокира  намеса в

„генетичния код“ не по медицински, а по етически показания. 

Вземаме  тогава  епруветките,  подреждаме  ги  в  стройни  редици…светлина,

температура…. 

Всичко е описано, а при съвременното развитие на технологиите едва ли утре

реализацията ще е невъзможна. [Хъксли, О. 1990] И тогава любовта ще е само плътска

наслада, а музиката – приятен фон. 

В тази  картина,  обаче,  има  сериозен  проблем  със  стойностното  изкуство,  на

което нашият  задочен опонент е  радетел.  Проблемът  е,  че  за  кино  с  интелектуален

заряд,  за  творческо  кредо  в  обрисуваната  картина  място  няма.  В  нея  киното  е

емоционино.  Така твърди Хъксли.  Това не е  недомислица или пропуск на  автора,  а

специално търсен ефект.
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И все пак – защо в проекта на О. Хъксли изкуството е смачкано до въздействащи

на възприятието  звукови, светлинни и цветови въздействия, защо в „емоциониното“

интелектът спи, а мисъл не тече, нещо повече – отсъствието им се гарантира с доза

„сома“? Защо? 

Може би защото, ако има мисъл, ако има идея, ако има кауза, ако има морал –

емоциониното ще престане да е емоционино, а ще е познатото ни кино? Киноизкуство

– с естетическа и интелектуална позиция на автора, с етическо присъствие, с морално

послание. И ако се върнем към началната постановка за етическите ангажименти на

стойностното  киноизкуство,  няма  как  да  не  попитаме:  нима  е  смислено  да  има

послания, ако няма реципиент?

Могат да бъдат посочени поне две причини, поради които агресивните модели в

изкуството влияят върху морала на подрастващите, а културната среда е от значение за

морала.

Причина  първа.  Моралното  развитие  е  културно  развитие,  то  не  може да  се

реализира извън културната среда.

Причина втора.  Изграждането на  моралния субект с  необходимост преминава

през  „външната  (социална)  регулация“,  което  придава  изключителна  стойност  на

културната среда.

Културното  въздействие  им  свои  характеристики,  които  са  определящи  за

функционирането и за развитието на морала. 

Характеристика  първа.  Влиянието  на  културната  среда  е  цялостно,  то  има

комплексен характер.  Ако възпитанието е въпрос единствено  на  семейната  среда,  то

тогава се преекспонира влиянието на етно-културния контекст, а се обезсилва влиянието

на  общата  социокултурна  среда.  Засилва  се  етнокултурната  капсулираност  на  цели

общности и културната изолация на личностите в нея.

Характеристика втора. Влиянието на културната среда не се вмества в причинно-

следствената логика. В изложението напълно съзнателно използвам словосъчетанията

„културна  среда“,  „културен  контекст“  и  др.  Ако  допуснем,  че  културните  влияния

еднозначно  водят  до  личностни  и  социални  резултати,  то  задачата  на  моралното  и

личностното  формиране  би  се  деформирала  и  изродила  в  посока  на  социалната

манипулация.
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В едно  нашият  уважаван опонент  без  съмнение  е  прав.  Пряката  причинно  –

следствена връзка между агресивните образци на поведение в изкуството и агресивното

поведение  на  децата  е  пресилена,  освен  при  единични  случаи  на  тежко  болни

индивиди.  Но  означава  ли  това,  че  агресията  в  изкуството  няма  въздействие  върху

поведението на децата? А ако има, кои са причините за това?

МОРАЛНОТО  РАЗВИТИЕ  НЕ  МОЖЕ  ДА  СЕ  РЕАЛИЗИРА  ИЗВЪН

КУЛТУРНАТА СРЕДА 

Моралът е достояние и фактор за културния напредък. Взаимните ангажименти

на морала и културната среда са както структурни, така и съдържателни. 

Моралът  –  неговото  функциониране  и  развитие,  е  резултат  от  културни

натрупвания  и  препраща  към  културно-историческия  пласт  в  развитието  личността.

Мисленето  за  моралното  развитие  в  контекста  на  изграждането  на  личността  като

културно-исторически процес е изцяло в логиката на концепцията на Л. С. Виготски и

на традицията на неговата школа, обединяваща от 30-те години на миналия век до днес

плеяда ярки изследователи, сред които са А. Н. Леонтиев,  А. Р. Лурия, Л. И. Божович,

П. Я. Галперин, Б. В. Зейгарник, Д. Б. Елконин, С. Г. Якобсон и много други.

От психологическа гледна точка моралното развитие е възможно благодарение на

качествени  промени,  които  настъпват  в  структурата  на  психичните  и  социалните

процеси.  Тя  се  усложнява,  като  включва в  себе  си  опосредстващи  инстанции.  Това

израстване  е  в  основата  на  разграничението,  което  Л.  С.  Виготски  прави  между

„натуралния“ („естествен“) и „културно-историческия“ пластове на детската психика.  В

процеса  на  общуването  и  с  усложняването  на  знаковите  средства  първоначалните

елементарни  психични  функции  (възприятие,  памет,  мислене)  се  усложняват,  като

възникват качествено  нови психични структури (категориално възприятие,  логическа

памет,  речево  мислене).  Детето  усвоява  културния  опит,  то  овладява  културните

средства,  които  човечеството  е  развило  и  съхранило.  Такива  средства  са  езикът,

математическите символи и др.  Така например примитивните аритметични операции

на  дивака  или  малкото  дете  (които  възприемат  количеството  непосредствено)  се

различават от от броенето „на пръсти“ или преброяването „наум“ [Выготский,  Л.  С.

1983:  326]  Аналогични  промени  настъпват  в  афективно-потребностното  развитие.

Елементарните  (естествени)  потребности  и  влечения,  които  са  в  основата  на
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импулсивното поведение,  отстъпват място на нови опосредени структури, при които

поведението се регулира от ценностите, целите, намеренията и решенията. [Божович,

Л. И. 1977: 29 – 39] 

 Моралът  като  регулатор  предполага  преодоляването  на  импулсивността  и

непреднамереността и изисква етически опори. В същото време последните не само

разширяват хоризонтите на личностната организация, но са в нейната основа. Първите

стъпки на личностното развитие на детето се свързват с появата на „начални етически

инстанции“  [Леонтьев,  А.  Н.]  Това  дава  основания  те  да  бъдат  разглеждани  като

значимо културно достояние.

Структурните  промени,  свързани  с  етическия  посредник  са  обхватни.

Преодоляването на  импулсивното желание заради одобрението или  неодобрението е

само тяхното начало, по-късно те преминават през качествени промени в мотивацията,

където  детето  действа,  водено  от  желанието  „да  бъда  като  голям“  („голям“  се

идентифицира с доброто), разпростират се в мисленето, поведението и пр. Специфично

етически категории за  добро, зло, дълг, отговорност, състрадание и др. се вписват в

категориалното  възприятие.  Мисленето  се  опира  на  етически  понятия  и  разширява

обхвата на понятийното мислене.  В речта,  благодарение отново на опосредстващите

етически инстанции,  се разгръща моралното съждение.  Моралните цели, намерения,

ценности  и  решения  регулират поведението.  На основата  на  базовите  емоции  и  на

усложняването  на  структурата  на  емоциите  се  формират  специфично  нравствените

чувства.

Съдържателно  промените  също  са  двупосочни.  От  една  страна  въпросните

етически инстанции разширяват, обогатяват и доразвиват полето на културните знаци.

Речта  се  обогатява с  думи,  които са  носители  на  етическо съдържание,  появяват се

средства с различна, етическа, природа – цели, смисли, намерения, ценности, мотиви и

др.  

От друга страна културната среда е фактор за формирането и за телесността на

опосредстващите етически инстанции. Етическите понятия, цели, ценности и др. имат

конкретен прочит, в зависимост от конкретния културен контекст. Едно е разбирането за

добро  (добър  живот,  добър  човек,  добра  жена,  добро  дете,  добро  знание  и  др.)  в

средновековието, друго е сега. То има своя специфика и според етнокултурния контекст

– за  японеца понятието за  добро  се  различава от това на  американеца,  арабина,  на
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българина. Съдържателни разлики и нюанси има и за етнокултурните общности в една

национална територия – примерно при българите, турците, циганите, евреите и пр. у

нас.

ЗАВИСИМОСТТА НА МОРАЛА ОТ СОЦИАЛНАТА ПСИХИКА

Възникването,  развитието  и  функционирането  на  морала  са  невъзможни  без

социалната  психика.  Тази  зависимост  може  да  бъде  проследена  функционално  и

генетично. Последната обвързаност, от своя страна, има както онтогенетичен, така и

филогенетичен прочит. 

Зависимостта може да бъде определена като съдържателна, структурообазуваща,

регулативна,  мотивираща,  властова и др.  (ценностна,  регулативна,  инструментална и

пр.)

Структурообразуваща зависимост на морала от социалната психика

Тази зависимост произтича от обстоятелството,  че както формирането,  така и

функционирането  на  морала  са  свързани  с  изграждането  на  сложни  опосредени

социални и личностни структури. Характерна тяхна особеност е инстанцията (социална

или  личностна)  на  етическите  знаци,  които  структурират  социалното  и

психологическото пространство по нов начин. Тази тенденция може да бъде описана от

гледна точка на общия културен напредък като процес на инкорпориране на морала в

културните  процеси.  От  позициите  на  индивидуалното  развитие  зараждането  на

личностността  у човека се  свързва с  формирането на  първични  вътрешни етически

инстанции.

Възникването,  развитието  и  функционирането  на  морала  кореспондират  с

определено ниво на културен напредък, свързан с качествени промени в структурата на

социалните  и  на  психичните  процеси.  Моралът  се  вписва  в  общия  „културно-

исторически пласт“ на  социалния напредък,  пласт, който предполага  от една страна

обогатяването на така наречените „културни знаци“ с  морални значения, а от друга,

развитие на социалните и на психичните структури по посока на опосредеността чрез

вписването на културните (и морални) посредници в тях.

Социалната психика е средата, в която моралните знаци се зараждат и оформят.

Социалната  психика  също  така  е  закономерният  носител  на  опосредеността  на

социалните  и  на  психичните  процеси.  Тя  притежава  както  формите,  чрез  които  се
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имплантират моралните знаци, така и механизмите за реализирането на този процес.

Тази  и  роля  на  посредник  между  общия  културно-исторически  процес  и  моралния

субект определя и структурообразуващата ценност на социалната психика по отношение

на морала.

Регулативна зависимост на морала от социалната психика

Наличието  на  вътрешни  етически  инстанции  е  същностна  характеристика  за

функционирането  и  за  развитието  на  морала.  Това  означава,  че  субектът  постъпва,

мисли  и  гради  социалните  си  взаимоотношения  на  базата  на  вътрешно  морално

убеждение. В нашия начален пример литературният герой прави своя избор и поема

риск за здравето си, защото „така може“. (Този израз го срещнах в един прелюбопитен

роман на Чабуа Амиреджиби и ми допадна изключително поради своята образност.)

[Амиреджиби, Ч.  1979] 

Разбира се пътят от появата на „начални етически инстанции“ до онзи  момент,

когато  субектът  може  да  действа  дори  в  своя  вреда,  само  и  само  да  не  потъпче

вътрешните си морални убеждения е дълъг. Това е цяла епоха в личностното развитие, в

течение на която социалните въздействия, културният контекст и „външната регулация“

на  субекта  са  с  приоритет.  Ако  са  възможни  някакви  гаранции,  то  те  са  изцяло

социални. Параметрите на външната регулация определят риска от манипулация и от

социална детерминираност, опасностите за автономията на моралния субект и рамките

на неговата не-свобода. 

Тези  параметри  се  определят  в  голяма  степен  от  социалната  психика –  като

носител на етически знаци (ценности, норми, критерии, оценки, приоритети, цели и

др.)  и  на  механизмите  за  тяхното  реализиране.  Сред  културните  феномени

регулативният потенциал на социалната психика е висок.

Моралната тяга на социалната психика

Още  преди  моралният  субект  да  действа  с  морални  подбуди,  моралната

регулация се осъществява под въздействието на така наречените „външни“ мотивиращи

фактори. Преди субектът да действа, водено от идеята за добро, той прави своя избор,

за да бъде приет в света на реалните социални отношения, за да „бъде обичан“, защото

така  прави  неговия  любим  герой“  и  т.н.  Моралните  стимули,  образци,  модели,

обстоятелствата силно въздействат върху моралния субект и мотивират неговия морален

избор.  Формите,  характерни  за  социалната  психика  имат  силно  въздействие  върху
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социалните общности и индивидите и са способни да мотивират дори морален субект с

висока степен на автономно мислене и поведение.

Моралната власт на социалната психика.

Социалната  психика  притежава  морална  власт.  Това  е  властта  да  въздейства

върху социалните и психичните структури, да регулира, но и да мотивира. 

Моралната  власт  произтича  и  от  устойчивостта  на  социално-психичното

въздействие, което е неотменна част на културната среда, в която моралният субект се

развива и се реализира.

В  регулативен  план  социалната  психика  може  да  бъде  представена  като

алтернатива на морала. Основания за това твърдение могат да бъдат открити както в

произхода,  така  и  в  готовността  социално-психичните  механизми  и  фактори  да  се

намесят (често агресивно) при първата загуба на морални ориентири, при най-малкото

колебание на моралния субект, при най-финото изтъняване на моралната автономия.

Самотата  на  моралния  субект  се  оказва  опакована  от  социалнопсихичното,

където се намират (и трябва да се търсят) „външните“ опори за моралния избор.

Ще се опитам да представя отношенията на морала и социалната психика по

малко по-различен начин.

Като културно-исторически факт моралът е по-късно образование от социалната

психика.  Моралната  регулация  възниква  –  и  онтогенетично,  и  филогенетично,  на

основата на социално-психичната. Тя изгражда един по-млад регулативен пласт, който

(в културно-исторически план) се захранва от предшестващите го. Графично казаното

може да бъде представено като пирамида, където средният, социално-психологически

пласт  свързва  културната  основа  (с  нейните  многопосочни  и  често  аморфни

въздействия) с върха, обитаван от моралната автономия.

Цялата тази игра на метафори далеч не е самоцелна. Търся начин да установя

баланс между външната (условно) морална регулация, която се реализира в културния

контекст и  със  средствата  на  социалната  психика и  вътрешната,  собствено  морална

регулация. В социален план проблемът е болезнен и е свързан с факта, че в ситуации на

социален  риск  и  на  културни  катаклизми  моралният  субект  (вероятно)  се  оказва

безсилен да отстоява своето морално верую и не само бива повлечен от придошлите

води  на  социалните  страсти,  но  е  и  склонен  да  преразгледа  своите  ценностни

приоритети и да пренапише моралната си история. 

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016



Защо моралът е зависим от социалната психика     71

 ВЪНШНАТА РЕГУЛАЦИЯ И СОЦИАЛНАТА ПСИХИКА

На друго място съм използвала образа на добре опакования морал – собствено

моралните знаци са облечени в социално-психичните форми, които от своя страна са

поместени в по-големи, културални пакети [Маринова, Е. 2010.]. Образът е достатъчно

ясен за позицията, която социалната психика има по отношение на културния контекст

и  на  единичния  индивид,  както  и  за  функционирането  на  морала  в  условията  на

отсъствие на морална автономия. 

В  съдържателен  план  социалната  психика  е  значима  за  морала  поне  в  три

отношения.  Първото се  отнася  до социалната  легитимация на  собствено  моралните

знаци, а второто – до инкорпорирането им в съзнанието, поведението и отношенията

със средствата и  възможностите на социалната психика,  което дава основания да се

мисли  за  регулативната  им  легитимация.  Третото  коментира  отработването  (във

филогенетична  перспектива)  на  действащи  механизми  на  въздействие  върху

поведението,  съзнанието  и  отношенията,  които,  изпълнени  с  морално  съдържание,

придобиват  нова,  морална  стойност.  Всичко  това  придава  особена  ценност  на

социалната психика и и определя статута и на незаобиколим съмишленик на морала. 

„ВЪТРЕШНИ“  И  „ВЪНШНИ“  РЕГУЛАТИВНИ  ПРОЦЕСИ  В  МОРАЛА  –

АЛТЕРНАТИВА ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ

Поставеният  въпрос  може да  бъде  онагледен  чрез  началния  пример,  в  който

спонтанното множество е обединено в желанието си да спаси живота на непознатия

пострадал младеж. Очевидно е, че в исторически план в центъра на това или на друго

населено  място  неведнъж  се  е  сбирала  развълнувана  “социално  неструктурирана

общност  от  хора”,  „моментна  социалност“  [Бауман,  З.  2001:181  –  183.],  която  по

социално-психологическите канони може да бъде определена като тълпа. Очевидно не

винаги тълпата действа просоциално. Тя може  да помага и да съчувства, но може да

хвърля камъни,  да насилва,  да вандалства.  Тя може също така просто безучастно да

наблюдава случващото се. 

От една страна не може да се твърди, че когато тълпата, която спасява и помага,

се разсипе, всеки, който тръгва по своя път, е действал по вътрешно убеждение. Едва ли

множеството,  струпало  се  около  колабиралия  младеж  се  състои  единствено  от
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състрадателни  и  съпричастни  хора.  Също  така  не  може  да  се  твърди,  че  винаги

груповото злодеяние се извършва от хора без личностни нравствени устои. Световните

войни го доказват. 

От друга страна в персонален план всеки може да попадне при обстоятелства,

при които да „изневери“ на своите нравствени убеждения. При голямото земетресение в

София преди около 30 години имаше разтърсващи истории. Спомням си за трагедията

на млада майка, която беше избягала по време на труса, забравяйки бебето си вкъщи. 

От трета страна няма никакви гаранции, че веднъж помогнал, човек винаги и в

различни ситуации ще се държи просоциално.  Какви са основанията да мислим,  че

нашата  литературна  героиня  от  началния  пример  винаги  и  на  всички  ще  помага,

рискувайки здравето, а и живота си?

Щенията на обществото са за възпитание, което гарантира морално приемлива

среда. Педагогическите системи са ориентирани към тази цел и неуморно търсят нови и

нови  подстъпи  към нея.  Неуспехите  и  разочарованията  са  системни  и  се  утаяват в

общественото съзнание като огорчение от морала на обществото и на младите днес.

Този рефрен се повтаря отново и отново. Намираме го в най-древните, достигнали до

нас писания и той се оказва все същият, въпреки, че може да е изплакан на вече потънал

в забвение език в смисъла на „морал няма, младите са без морал“

Днес  отново  звучи  рефренът  „морал  няма“.  Много  е  трудно  общественото

мнение  да  бъде  убедено,  че  има  морал  в  политиката,  в  медицината,  в  бизнеса,  в

правната система, в екологията, във всяка една област на социалния живот. Не само

заради начина,  по  който се справяме с рисковете,  но и заради непредвидимостта на

моралния субект. 

Социалните провокации са основен източник за психологията на морала, която

възниква  в  търсене  на  моралната  устойчивост.  Има  ли  морален  характер  и  какво

представлява той – това е  началният  въпрос,  който си поставят Хартшорн и  Мей и

тръгват  по  нов  път  в  изучаването  на  морала  с  помощта  на  обективните  методи.

„Морален характер“, „морална устойчивост“,  „морална зрелост“,  „морални стадии“ –

това  са  все  понятия,  които  преформулират  началния  въпрос  за  предвидимостта  на

моралната изява и провокират тласък в обективното изучаване на морала. Всяко едно от

тях  е  свързано  с  нови  изследвания,  нови  методи,  море  от  обективни  данни,  които

отново водят учените до изходния въпрос за предвидимостта на моралния субект.
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„Няма морален характер“ – заключават Хартшорн и Мей, а по-късно Л. Колберг

дава своето формално определение на моралния характер като „когнитивен и социален

капацитет за морална реализация“. Понятието за моралните стадии е структуралистки

определено  и  отразява  „психологическата  готовност  за  морално  действие“  на

личността. Моралната зрелост също не успява да даде приемлив отговор.

Всяко от тези понятия не е само научен проект, който не е оправдал началния

оптимизъм на своите създатели.  Резултатите  не остават в  полето на  науката,  а  имат

много силен отглас в социалния живот. Най-ярки са социалните очаквания във връзка с

моралната зрелост, която се формулира като педагогически приоритет при социализма,

а всестранното развитие на личността се осмисля като крайна цел на възпитателния

процес. Смяната на социално-икономическото устройство предизвиква огромен потрес

не само поради причини от социален, икономически, ценностен и пр. характер, но най-

вече  поради  пълния  крах  на  педагогическите  проекти  за  личността.  На  мястото  на

очакванията за устойчивост на базата на всестранната развитост остава обърканият и

дезориентиран съвременник, стегнат в примката на ценностната аномия. Той се оказва

неподготвен  за  свободния  избор,  който  му делегира  демокрацията,  а  обществото  –

безполезно да подкрепи личността в условията на свален авторитарен контрол.

От гледна точка на регулативните процеси понятията за морална устойчивост,

морален характер, морални стадии и морална зрелост се основават на хипотезата за

регулативната алтернатива. С други думи предполага се, че с формирането на вътрешна

(собствено  морална)  регулация  субектът  става  независим  от  външния  (предимно

социално-психичен)  контрол.

В  същото  време  в  традицията  на  обективните  изследвания  на  морала  се

прокрадва и друга постановка за външните и вътрешните регулативни процеси. Тя се

съдържа в ранния когнитивен структурализъм (Жан Пиаже), според който моралното

развитие на детето може да бъде описано с две относително самостоятелни тенденции,

а моралът на взаимното уважение и моралът на едностранното уважение имат различен

социален произход и разчитат на изграждането на различни по своя характер социални

и когнитивни операции.

Тук  вътрешната  регулация  не  идва на  мястото  на  външната,  а  има  различен

социален произход. Колкото вътрешният тип регулация набира сили, толкова външния

тип регулация остава в сянка и бива притеснен. Отделно ще се спра на тази теза, която
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силно ми импонира и която може да бъде интерпретирана като подкрепяща мисленето

за  социалната  психика  и  морала  като  за  конкурентни,  а  не  като  за  алтернативни

източници на регулация.

Ако това  предположение  е  вярно,  то  социалната  психика не  може да  загуби

своето значение в контекста на моралната регулация. Това определя устойчивия интерес

към  социално-психичните  параметри  на  моралното  мислене,  поведение,  съзнание,

чувства и пр. А също така и интереса към обективните изследвания на морала, които

съответстват на социално-психологическия пласт в регулацията на морала.
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Abstract
This article examines the genealogy of morality, as represented by the Norwegian philosopher
and writer Peter Wessel Zapffe, as well as the way it affected the justification of his pessimism,
which made him one of the most influential existentialists of the 20th century. Analyzing the
complex  relationships  between  so-called   biological,  social  and  (autotelic)  metaphysical
morality, which are explored against the background of four interest fronts (biological, social,
autotelic and metaphysical fronts), I will clarify why Zapffe’s  pessimism is irreducible to the
one displayed by Schopenhauer since Zapffe provides a critical reception of Schopenhauer’s
theory of tragic. 
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Regardless of  the fact  that  the conceptions of the  Norwegian mountaineer,  lawyer,

writer  and philosopher Peter Wessel Zapffe are not  as well-known as the theories of Arne

Naess, they had a significant influence on the development of Norwegian existentialism. In this

context, we should specify why one should talk about Zapffe’s pessimism rather than  Zapffe’s

nihilism regardless of Nietzsche’s influence on his views of cultural degrowth, as well as of the

possibility to  draw some parallels with Nietzsche’s ‘melancholic metaphysics’ [1], as Haave

suggests (Haave, 1999, pp. 236-237).  Zapffe himself describes Nietzsche’s theory of tragic

arguing that his “aesthetic-tragic desire” (“aestetisk-tragiske lyst”) is imprecisely interpreted

(Zapffe, 1941, p. 554). 

According  to  Zapffe,  pessimism takes  place  as  an  element  of  Nietzsche’s works,

namely, as a “Dionysian comprehension” (“dionysisk erkjendelse”) (Ibid): thus the general law

of cruelty, suffering and total destruction looks deep-rooted (Ibid). In turn, this understanding

leads  to  Buddhism,  to  repulsion  of  acting  and  life  (Ibid,  pp.  554-555).  However,  Zapffe

emphasizes that here comes the difference with Schopenhauer: “Nietzsche wants to go back to
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life: he wants salvation from Buddhism and finds this salvation in the tragedy, as it was in

Greece and as it was for us” (Ibid, p. 555). 

Furthermore, investigating Zapffe’s reception of Schopenhauer’s ideas as displayed in

Zapffe’s fundamental work  On the Tragic (Om det tragiske) (1941) contributes to revealing

how  his  unique  biosophy [2]  (an  existential  philosophy adopting  the  methods  of  applied

biology) affected the complex understanding of morality.

In this context, I will analyze the genealogy of the different types of morality introduced

by Zapffe. For this purpose, I will explore why so-called biological morality is a problematic

issue clarifying the genealogy of some ambiguous concepts such as the ones of biological value

and biological responsibility [3]. Another main objective is to outline why Zapffe’s attempt at

justifying different types of morality while solving existential problems is one of the strongest

arguments against defining Zapffe as a nihilist. 

Special attention will be paid to the main concerns about how to interpret Zapffe’s idea

of world’s responsibility, taking into account that the metaphysical strive for meaningfulness

faces the constraints of the autotelic mode of thinking.

Against the background of the aforementioned investigations, I will outline whether we

can  unquestionably  accept  Zapffe’s  distinction between  so-called  deficient and  surplus

pessimism, as well as how this distinction affects the existential potential of man compared to

other species.

1. The Way to Morality [4]

Examining  the  implications  of  Zapffe’s  theory,  Kvaløy  specifies  that  according  to

Zapffe,  man  is  recognized  as  an  aware  (as  full  of  understanding)  living  being

(erkjennelsesmessig),  as  well  as  that  his  conception  of  morality  can  be  defined  as  “over-

equipped” in respect with the environment it has to function in (Kvaløy, 1992, p. 255). 

In turn, the connection between metaphysical interest  front and morality in Zapffe’s

sense [5]  is a complex one since morality requires metaphysical behavior  to  be differently

formulated when we discuss so-called morality of world order (“verdensordenens” moralitet),

autotelic-morality etc. (Zapffe, 1941, p. 66). According to Zapffe, the question of life meaning

presumes metaphysical need of a heterotelic meaning of life to be clarified unless this question

is  posed as one about life “as it is”, i.e. as asking about life “for the sake of life itself” (Ibid).

On the other hand, the aforementioned morality of world order requires the metaphysical need
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to be defined, as Zapffe suggests (Ibid, pp. 66-67). Due to this order, everything has a plan and

meaning: if it is necessary, suffering is caused by following an economic principle according to

which everything goes fairly well due to  the evaluation of every single man, or  due to  an

evaluation regarding the fact that all can “raise themselves up” (“haeve sig op til”) with their

own help (Ibid, p. 67). In this context, Zapffe makes the important comment that if justice

cannot make the necessary, love does the rest and thus the metaphysical environment should be

strengthened by a sympathetic disposition (Ibid).

Analyzing that example, we should specify the role of morality of world order [6] as

based on metaphysical behavior that has both autotelic and heterotelic aspects (needs). From

the  perspective of  the  world  as  such,  it  should be defined as  a  certain type  of  autotelic-

metaphysical morality, which is grounded in achieving fairness per se by reducing the role of

morality to the one of world’s justice. However, from the perspective of man’s needs, it can be

described as a metaphysical need having a heterotelic aspect: otherwise, the role of love would

have been neglected. Zapffe himself is aware of this problem saying that if we talk about one

who has a “need of a moral world order” (Ibid), we should make the following specification.

The need of finding life’s meaning is not identical with the ones of loving God or believing in

life after death [7] (Ibid). It has much to do with the fact that humans are bearers of interests.

At some point, they may show solidarity with other people and even with all living beings

because “we assert the principle that all interest bearers have a claim on destiny that is relevant

to the interest” (Ibid).

1.1. Why Do Not We Call Zapffe a Nihilist? On the Genealogy of Zapffe’s Morality

Zapffe’s theory of  solving the  existential  problems by introducing noncontradictory

morality,  which  to  be  closely  tied  with  the  practical  experience  is  among  the  strongest

arguments against defining him as a nihilist. However, maybe one of the most contradicting

issues is what Zapffe calls biological morality. Within the framework of the latter, he introduces

a set of problematic concepts such as biological value and biological responsibility that become

a methodological obstacle even for his own analysis while he aims at justifying the need of

showing love and compassion with other living beings. On a practical level, so-called by Zapffe

biological justice [8]  (Ibid,  p.  33)  turns out  to  be something more than a  projection of a

biological veto (Ibid), albeit, as Zapffe relevantly claims, the question of biological hubris is not

limited to the one of safety [9].
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Some implicit arguments that support the establishment of a certain kind of experiential

morality  can  be  found  in  Zapffe  interpretation  of  Johannes  Müller’s  conception  [10]  of

‘Erfüllung’ (‘fulfillment’). According to Zapffe, the one who looks for a confirmation of the

way of perfection “can say to oneself in one’s own heart: “This landscape, this man talks to

something in me, which answers. I will allow this thing in me to answer and to be one whole

with my answer. I have an experiential readiness (oplevelsesberedskap): it is as rare as the

inalienable opportunity to fulfill it, to give a meaning to that side of my life” (Ibid, p. 103). This

definition corresponds to a certain extent to what I call experiential morality [11] in so far as it

is based on the normative validity of the dialogue due to which the response is considered as a

responsibility to learn both to hear and to be heard. Through the process of communication,

the meaningfulness is determined as embodied in different meanings that expand the idea of

experiencing and experientiality as such. It is a given type of responsiveness irreducible to the

response itself, albeit it has the latter as its necessary condition since experientiality explains

what  it  means  to  think  globally (stort)’  [12]  (Ibid,  p.  104),  as  Zapffe  suggests,  in  non-

quantitative terms.

In this context, some parallels can be drawn between Zapffe’s theory of empathy and

Schopenhauer’s conception of compassion who argues that just person and good person can be

distinguished due to the compassion they show [13]. According to Schopenhauer, the good

person aims at alleviating the suffering of the others, which may culminate in the willingness to

sacrifice his/her own well-being for the sake of the others (Schopenhauer, 2007, §67). In turn,

this ethical conduct corresponds to the embodiment of sacrifice in the conduct of heroism, as

displayed by Zapffe (Zapffe, 1941, pp. 403-404).

The understanding of man’s meaning of life posed as a question about his/her destiny

has much to do with the one of the normative validity of his/her situatedness into the world,

where being is not a goal in itself because it is not equivalent to the mode of becoming. That is

why we may claim that what Zapffe calls historical responsibility (Ibid, p. 111) is a heterotelic

responsibility [14], while world’s responsibility [15] is an autotelic-metaphysical one due to

which the metaphysical meaning of life concerns life’s plan as such. 

It  is  not  by chance  that  world’s responsibility,  defined  as  both  “response  for  and

response to the world itself”, is described by Zapffe as the optimal expression of awareness of

deeds  (Ibid,  pp.  111-112,  Note  19).  This  expression  has  an  “encompassing  and  thrilling

validity” (Ibid). It is encompassing because it determines the role of the derived norms in all
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four  intersecting interest  fronts.  Zapffe also  argues  that  the  “developing” personhood  first

inflicts  “pressure  of  responsibility”,  and then “increasing metaphysical perplexity” (Ibid,  p.

112). His analysis explains why the metaphysical restlessness is irreducible to the biological

dissatisfaction,  which,  on  a  macro  methodological  level,  shows  why  the  aforementioned

awareness  does  not  lead  to  imposing  certain  moral  absolutism regardless  of  its  autotelic

projections.

The moral choice is driven by a high-value norm [16],  while competing with some

impulses of more luring norms, which are less “full of value” by nature (Ibid, p. 30). Such an

analysis brings us back to the issue whether we can correctly interpret the distinction between

‘more’ and ‘less’ valuable by avoiding  moral objectivism, which is grounded in a certain kind

of naturalism. Remaining on the level of applied biology, it would mean to equate values with

facts, or even worse, to argue that values are ‘natural’ facts if we assume that they are valuable

by nature. One of the main methodological disadvantages of adopting such an interpretation is

that we should accept by default that the more developed (in a biological sense) forms have a

higher moral potential [17].

Regarding  the  biological  perspective,  another  problem derives  from evaluating  the

metaphysical moral need as  a  “prolongation,  as an interpellation of the development  from

unconscious reflex to  responsible choices of action made on a broad basis” (Ibid, p. 121).

Zapffe  himself  is  aware  of  the  difficulties  regarding  such  a  ‘biologized”  (“biologistisk”)

interpretation arguing that it is in tune with the one concerning distress reactions (reactions-

nød) [18] (Ibid), which arise from man’s knowledge of death – “the last and the bitterest fruit

of  knowledge”  (Ibid).  Extrapolating  Zapffe’s  analysis,  I  reach  the  conclusion  that  the

aforementioned biologization of morality can lead to  reducing it to a certain form of moral

behaviorism  due  to  which  moral  responsibility  to  be  examined  from  the  perspective  of

stimulus-reaction. Not less problematic is another statement made by Zapffe, namely, that we

should keep in mind that moral guilt can take place in biological, as well as in social, autotelic

and metaphysical fields of interests (Ibid, p. 308). On the other hand, if we agree with him that

in  an  ethical  trial,  we  do  not  have  to  measure  the  “technical  correctness”  (den  tekniske

rigtighet)  with  the  factual  result,  but  with  one’s good  will,  which  is  described  as  one’s

subjective  understanding  of  the  deeds  (Ibid,  p.  309),  it  would  mean  to  favor  both  the

instrumentalization of morality and a certain type of ungrounded moral relativism.
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1.1.1. The Role of Social Morality

Another  questionable issue is how to  interpret  Zapffe’s definition of social morality

[19]. Undoubtedly, so-called social environment, which does not overlap with social behavior,

is based on understanding the interests of the others rather than on merely being focused on

one’s self-understanding. However, referring to such an approach still does not contribute to

clarifying how to determine the origin and the function of the values as having unquestionable

ethical validity. Zapffe discusses the role of social or ‘absolute’ values adopted by so-called

moral geniuses, and possibly by religious and technological geniuses (Ibid, p. 230), without

explicitly revealing what the moral aspects of these values are. 

Related contradictions arise from Zapffe’s definition of duty, which is examined by the

idealists not only from the perspective of the presumed superiority of moral idea, but also, to a

bigger extent, from the one of ‘feeling of duty’ (ut fra en følelse av “pligt”) (Ibid). Judging by

the latter definition, I argue that examining the heterotelic aspect of duty means to explore it

against the background of cosequentialist rather than deontological ethics since it is determined

as a strive for avoiding unpleasant consequences (Ibid). On the other hand, this interpretation

is justified by Zapffe by referring to arguments of the field of ethical gradualism as well as by

elaborating  a  precise  definition  of  autotelic  validity  of  the  duty  itself  (Ibid). On a  macro

methodological level,  it  leads to  reviving the role of duty by combining definitions,  which

characterize some contradicting ethical paradigms.

On the other hand, investigating Zapffe’s theory of so-called social morality raises the

problem that we should either wrongly postulate the existence of a certain asocial morality (if

the social morality is only one among many different types of morality, as he suggests), or if we

accept it, we should ambiguously interpret (Ibid, p. 53, Note 1) juridical and ethical categories

as ontologically interchangeable ones. I emphasize, however, that we have more arguments in

favor of immoral society rather than in favor of asocial morality, which would put in question

the  normative  validity  of  morality  as  such  since  it  presumes  counting  the  interpersonal

relationships as a necessary condition for discussing morality in general.

If we recognize a given type of consequentialist morality in Zapffe’s sense, it would

lead to misleadingly equating social and moral motivation, as well as neglecting the premises

and the impact of the egoistic and altruistic demands [20]. Referring to Zapffe’s definition of

demand (Ibid,  p.  52,  Note 1),  I  argue that  it  is discussable whether we can determine the

satisfaction  of  the  egoistic  need  as  a  direct  process  (in  so  far  as  their  object  is  the  self
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himself/herself) in contrast to the altruistic ones, as Zapffe suggests. Furthermore, from the fact

that altruism is directed to the others, it does not follow that it has a secondary normative

validity. Otherwise, the indifference would have had a higher value in itself. 

On  a  macro  methodological  level,  it  would  mean  to  deny  the  role  of  autotelic-

metaphysical morality in Zapffe’s sense by simplifying its  role  to  the  absolutization of  the

survival instinct. The other alternative is to investigate the genealogy of the norms and their

practical application as determined within the framework of utilitarian ethics, which support

the questionable justification of what Zapffe calls biological morality. Thus egoism and altruism

would  have  been  quantitatively  defined  depending  on  whether  they  affect  one  or  many

individuals, while the qualitative aspects of the definition would have been employed, as Zapffe

points out, in respect with the level of interference between so-called desire for happiness and

desire for association with others in society (Ibid, p. 242). In this context, it is important to

emphasize  that  merely in  a  sympathetic  environment  in  Zapffe’s sense,  the  other  can  be

described as a bearer of similar or different interests.

Defining social morality in contrast to juridical ethics, Zapffe assumes that discussing

social  morality  is  not  necessarily  relying  on  different  arguments  (Ibid,  p.  53,  Note  1).

Examining his theory, I  argue  that  moral rules  can be adopted  while formulating juridical

judgments,  but  from  that,  however,  it  does  not  follow  that  these  rules  can  replace  the

judgments in question. Furthermore, from the fact that both moral and juridical rules benefit

formulating social sanctions and social veto in Zapffe’s sense, it does not follow that they are

affecting the rehabilitation of the complex polifrontal interactions. Last but not least, outlining

the claim that the concept of morality has nothing to do with the interest fronts contradicts

Zapffe’s own clarifications of placing a certain type of morality into the autotelic-metaphysical

field.

Zapffe  outlines  that  the  metaphysical  environment  should  be  determined  as

strengthened by a sympathetic disposition [21] (Ibid, p. 67), and as such, it should affect the

humankind alone because the  objective is no longer  to  get  the  gist  of  the world and life

themselves,  but  the  objective  concerning man’s presence  into  the  world. Regarding man’s

search for existential meaning, one should stress the idea of searching in order to compare and

contrast  its  embodiments  in  the  different  fronts.  Concerning  morality,  Zapffe  defines  this

behavior  as  “valuable”  (vurderingsmaessig)  (Ibid,  p.  69).  The  fight  for  finding  a  real

metaphysical  solution  takes  into  account  that  the  differences  stem from the  metaphysical
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morality, which depends on the way one should serve one’s metaphysical interests (Ibid, p.

197).

2. The Genealogy of Existential Pessimism

2.1. The Experience of Pain and the Birth of Pessimism

Zapffe’s understanding of the internalization of pain [22] is regarded as based on the

biological predispositions of the individual (Ibid, p. 89). Similarly, analyzing the principle of

pleasure is done from the perspective of ‘stimulus-reaction’,  i.e.  from the one of ‘natural’

causality, which is defined as presumably overlapping with the logical causality. One of the

main  methodological  concerns  about  this  interpretation,  however,  derives  from  the

simplification of the normative validity of experience. If we accept such an interpretation as a

noncontradictory one, it would mean that tragic in Zapffe’s sense would be explored as driven

by physical pain alone,  which contradicts his own theory, namely, it  would mean so-called

surplus pessimism to be reduced to what he calls deficient pessimism. While it was mainly the

character,  which  was  examined  in respect  with  the  essence  of  man’s culture  of  fixations

regarding some biological and cultural norms, the word  personality was directed against the

quantitative conditions, against the capacity as such (Ibid, p. 107).

In turn, the growing capacity of the individual  affects the strive for developing more

complex  nets  of  fixations  and  surrogate  objects  due  to  the  arising  need  of  overcoming

substantial deficiencies; a stage of development that makes pain and suffering irreducible to

each  other.  As  Zapffe  outlines,  suffering  “widens”  personality  regardless  of  expansion’s

usefulness (tjenlighet) (Ibid, p. 109). 

A similar point is made by Schopenhauer who argues that the essence of existence is

suffering, which is most apparent in the life of human beings due to their intellectual capacities

(Schopenhauer, 2004, pp. 1-10). However, the latter are not a tool for relieving the suffering,

but they rather make it more visible in human lives since human beings cannot overcome the

suffering in question. This understanding of the initial deficiency of humankind is comparable

with Zapffe’s ontological groundings of cosmic feeling of panic as well as with his analysis of

the impotence of elaborating mechanisms of fixation. While Zapffe discerns between fate and

destiny, Schopenhauer finds the reason of the ineradicable suffering in the blind will, which

characterizes the deficiency of existence as a result  of the impossibility of will’s fulfillment

(Schopenhauer, 2007).
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According to  Zapffe, (emotional) depression and (intellectual) pessimism brought by

humankind’s historical misery lose nevertheless their ground when evil reasons are defeated

and disenchanted as a deficiency phenomenon or  a wrong fixation (Zapffe, 1941, p.  157).

Zapffe argues that there is no principal obstacle to disregard Schopenhauer’s, Hartmann’s and

Leopardi’s  theories  [23]  of  evil,  as  well  as  the  remaining  influence  (de  gjenvaerendes

indvirkning)  on  the  common well-being to  be  reduced  to  a  minimum,  albeit  the  practical

difficulties look considerably bigger (Ibid). In turn, the metaphysical value pessimism, which

deprives its bearer of all gifts of consolation, provides a maximum of experiential pressure and

moral sensitivity at once (Ibid). In this context, Zapffe describes so-called human qualities (one

expression, which is defined in a vague way) as mainly referring to the autotelic-metaphysical

surplus  of  consciousness  (det  autotelisk-metafysiske  bevissthetsoverskudd)  (Ibid),  which is

characterized with a powerful requirement for confirmation urged to expanding and an interest

contact, meaning and connection (Ibid). It represents the will to shape not only a house and a

landscape, but the whole universe after human ideals, to radiate eternity and endlessness by

love and spirit (Ibid).

Judging  by the  aforementioned  investigations,  I  draw  the  conclusion  that  such  an

analysis stems from Zapffe’s attempt to clarify the origin of the axiological conflicts embodied

in the complex nature of pessimism. However, it does not mean that Schopenhauer’s pessimism

can be explored  as  deprived of  normative validity, taking into  account  that  Schopenhauer

himself looks  for  finding normatively valid means for  living with pessimism by cultivating

sensitivity towards otherness. 

On the other hand, as Zapffe points out, the axiological implications of pessimism do

not exclude the role of so-called new, social orientations, as well as the one of “technological

triumphs” (Ibid). Otherwise, it would have meant to underrate one of Zapffe’s main principles,

namely, the mutual ontological dependence of the different interest fronts. In this context, I

conclude  that  we  cannot  talk  about  casually  simplified  pessimism [24],  and  then,  about

metaphysical  one,  since  it  would  lead  to  recognizing  the  latter  as  a  connotation  without

denotation, namely, to justify metaphysical pessimism as independent of its factual premises,

determined as a form of ‘unreal’ pessimism satisfying autotelic needs in Zapffe’s sense. 

He argues that the clearer the interest  is formulated, the better (more precisely) the

environment  is described (Ibid,  p.  220).  That  is why what  we can call a  ‘higher’ type  of

pessimism’ [25] is defined by Zapffe  as a value pessimism, which is not based on the prevailing
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role of evil, but rather on the idea that good cannot be extended (Ibid, p. 411). For one to be a

bearer of suffering of  the highest order (lidelsesbaerer av høieste orden), his/her heart  should

be full not only of hunger and frost, having holes in the tissue, but also of  divine desperation,

of choice’s difficulty;  thus one “gets” the issue, which he/she calls free will (Ibid, p. 239).

Zapffe emphasizes that this  is the only one door, which life allowed to stay open behind its

prisoner in order he/she to keep the hope and  inspiration regarding the thought of liberation

alive  (Ibid).  The only one  thing,  which life  has  given,  as  one  feels  it  now, is  will (being

confident that life drive is tied) (Ibid). 

Regardless  of  the  contradictions  deriving  from  his  definition  of  biological  value,

Zapffe’s methodological contribution concerns the reconsideration of the universal pessimistic

point of view as intrinsically connected with already examined idea of the morality of world

order. The latter embodies the principle that all the destinies of the interest bearers should have

a meaning “both in the big and small things” (Ibid, p. 411). It presumes that we have already

set  up  the  demand  for  the  moral  world  order  (characterized  by  Zapffe  as  a  matter  of

metaphysical justice). It is defined as a dispensable sign of what the culturally relevant view

regarding whole-man (hel-menneske) is, as interpreted from a humanist perspective (Ibid). 

There  is  a  particular  opinion  that  it  is  the  metaphysical  interest  dominating  the

metaphysical front that  makes the pessimistic views of life  take place under the supposed

cosmic conditions (Ibid: 220). On a micro methodological level, pessimism is characterized by

Zapffe as provoked by the lacking belief in the opportunity of interest realization (Ibid, p. 410).

On a macro  methodological level,  the nature  of  Zapffe’s surplus  pessimism can be

revealed by exploring it as intrinsically connected to the one of metaphysical morality [26] in so

far as they both have their origin in the autotelic-metaphysical front. The autotelic component

of pessimism derives from one’s conviction, which has a high positive value because, according

to  Zapffe,  it  justifies  his/her  higher  intellectual  honesty  (wholeness)  [27].  The  concrete

representations  of  the  autotelic-metaphysical  engagement  can  be  seen  in  the  internalized

tension (due to  the functioning of consciousness as a self-consciousness) between real and

desired in Zapffe’s sense, which in turn is strengthened by the distinction between desirably real

and necessarily fictive (det ønskelig-reale og det nødvendig-fiktive) (Ibid, p. 163) [28]. Such a

complex understanding of the ontological tension is another proof in favor of the thesis that

not only objective tragic, but also suffering as such are irreducible to the biologically verifiable

pain, albeit the latter might be their necessary condition.
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2.1.1. The Role of Surplus and Deficient Pessimism

Adopting the distinction between factual and principal has some other implications such

as defining objective and subjective tragic in Zapffe’s sense. According to him, the objective

tragic is the one that can easily be determined as a destruction of the principal possibility for

fight (Ibid, p. 336).  It more apparently illustrates how autotelic and metaphysic interests are

interconnected.  Thus  the  impossibility of  realizing  the  autotelic  mode  of  life’s power  and

complexity, when the subject faces its embodied representations, is considered as an objective

one in so far as it affects the understanding of the life mode as presumably non-achievable by

the developing existential mode of the subject [29].  In turn, the autotelic deficiency regarding

the process of self-realization provokes metaphysical insecurity, which is not a form of pure

subjectivism. That is why man’s veto breaking his/her trust in life down comes not from the

subject, but from life itself displaying the impossibility the latter to be dialectically examined as

a possibility for itself. 

On a meta-methodological level, it is the issue of normative validity that can make us

understand Zapffe’s explanation of so-called tragic destiny of tree [30], which misses both the

opportunity to choose and the strive for perfection (fuldkommenhetslaengsel) (Ibid, p. 337).

The projections of tragic’s normative validity affect the opportunity to recognize and question

the impossibility of realization not as a fact, but rather as a mode that in turn includes not only

the awareness of unrealizable, but also the one of inaccomplishability of the possible fixations

and surrogates.

In this  context,  Zapffe’s distinction between ‘deficient’ and ‘surplus’ pessimism (en

underskuddets og en overskuddets pessimisme) has to be clarified (Ibid, p. 221). The tension

arises from the comparison of the normative validity of the ‘fulfillability’ of the tasks with the

one of the impossibility because both of them are driven by autotelic needs of specifying what

fulfillment  is,  whose confrontation is grounded in the differences regarding the ontological

premises [31]. According to Zapffe, due to deficient pessimism, the bearer has lost hope and

belief because he/she is not adequate (ikke straekker til): the task is clear enough, as well as its

solution brings salvation,  but he/she is unable to  perform it (Ibid).  In turn,  due to  surplus

pessimism, the lack of confidence is a result of the understanding that none of the tasks one

can engage with could give what one innermost strives for and cannot give up, albeit the tasks

were solved to perfection (Ibid). It takes place against the background of the misunderstood
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distinction between objectively and normatively valid whose most puzzling aspect derives from

the presumption that ontological validity is a necessary and sufficient condition for defining the

normative one. It leads to evaluating Zapffe’s pessimism on the principle A or not-A, where A

is the category of hope [32].

Regarding  surplus  pessimism,  the  explicitly  stated  lack  of  both  ontological  and

normative validity of the possibility (i.e. of the possibility in itself) does not stem from the sum

of the different kinds of impossibility (such as the ones concerning the means). Furthermore, it

is the understanding of the experiential inability for itself that has a positively defined normative

validity,  albeit  it  is  practically  unrealizable  as  fulfilling  given  experience  by  adopting  the

corresponding means. 

Going back to Zapffe’s definition that deficiency pessimism takes place when the person

has lost  his/her hope and belief because he/she cannot  extend them (Ibid), I argue that  the

ontological lack is considered as reducing the impossibility to a physical lack of possibilities

rather than to a possibility for itself. It is the impossibility understood as a lack of potential on

side of man who cannot reach the goal by adopting the means he/she has.

According to Zapffe, the ‘more real’ pessimism (“Den “mere egte” pessimisme”) should

be considered as a function of animals’ pure biological pessimism [33], when the conditions

and chances are sufficiently plain (Ibid, p. 220).  Zapffe refers to Schopenhauer’s theory finding

a proof of it in Kowalewski’s monograph Studies in Psychology of Pessimism [34] by arguing

that  Kowalewski “confirms” Schopenhauer’s conception (Ibid,  Note  1).  However,  another

crucial issue arises again from Zapffe’s simplification of the aims of Schopenhauer’s pessimism

reducing the latter to some basic biological representations, without taking into account some

of Schopenhauer’s works [35],  which examine the interpersonal relationships. Otherwise, it

would mean to talk about a specific type of pessimism, which can be compared with Zapffe’s

theory of deficient pessimism, but does not characterize Schopenhauer’s one at all. 

In turn, ‘unreal’ pessimism (“Uegte pessimism”) (Ibid) is defined as pessimism, which is

a matter  of building a desire picture,  i.e.  a result  of world’s underestimation,  which has a

‘neurotic’ origin  (Ibid).  According  to  Zapffe,  the  pessimist  “takes  revenge  on  life”  (Ibid)

because something has gone wrong with him/her in one or another partial front (Ibid).

However, it is problematic to claim that the desire picture in Zapffe’s sense is based on

underestimating the world rather than on the lack of providing a relevant evaluation due to the

inability of approaching the world in its transperspectivity. Furthermore, the underestimation is
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a projection of neuroticism, but it does not concern the gist of the unreal pessimism as such.

Otherwise, pessimism would have been just another name of neuroticism.

On the other hand, the important role of all values, which are not understood as strictly

ethical ones is determined by Zapffe in a contradictory way. One of the first concerns arises

from confronting the affirmation of life achieved in contrast to its partial embodiments. Value

of  life  becomes  understandable  as  situated  within the  metaphysical  front,  which does  not

exclude  biological,  social,  autotelic interests  and their  interaction due  to  the  fact  that  the

metaphysical front may entail not only autotelic, but also different types of heterotelic needs.

3. Conclusion

Zapffe  introduces  so-called  biological  morality in  respect  with  foreseeing  the

consequences of the moral actions and their normative validity. In this context, I reach the

conclusion that Zapffe underrates the fact that what he calls a transition from fixed to unfixed

forms  presumes  cultivating  responsibility  in  the  fields of  so-called  by  him  social  and

metaphysical morality while in the one of biological morality, it should be examined as a matter

of  evolutionary development  of  the  instincts  of  survival due  to  the  changes  posed by the

environment. 

If we accept Zapffe’s conception of biological morality, as well as what he defines as a

value-biological paradox (Ibid,  p.  244),  it  would mean that  all living beings are  ‘naturally’

moral, which in turn would question the role of morality and the one of ethical gradualism in

particular.  

On the other hand, investigating Zapffe’s theory of so-called social morality raises the

problem that we should either wrongly postulate a certain paradoxal asocial morality (if the

one of social nature is only one among  many other types of morality, as he suggests), or if we

accept it, it would lead to the ambiguous interpretation of juridical and ethical as ontologically

interchangeable concepts. Judging by these investigations, I draw the conclusion that we have

more arguments in favor of  immoral society rather than of asocial morality, which questions

again, albeit in a different  manner compared to biological morality, the normative validity of

social morality.

 The problem  how to discern  biological morality from the social one in Zapffe’s sense

is an important issue because it can contribute to rethinking how it is possible to minimize pain

and suffering not only for the human species. Analyzing the implications of Zapffe’s theory, I
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conclude that one of the main methodological concerns about the examination of suffering and

pleasure, as displayed by Zapffe, derives from the simplification of the normative validity of

experience if it is reduced to a set of biological functions. Otherwise, it would mean that tragic

in Zapffe’s sense should have been examined as driven by the physical pain alone.

Furthermore, tragic, as defined by Zapffe,  would have been simplified to the physical

end of being and thus it should have been noncontradictory extrapolated to all living beings on

Earth, which is against his conception. On a macro methodological level, it  would have meant

to sublate the distinction between what he calls deficient and surplus pessimism.

In  turn,  within  the  framework  of  metaphysical  front,  suffering  covers  the  whole

spectrum of existential restlessness, fear, emptiness, meaninglessness. The latter is one of the

most  illuminative reasons why man’s existential mode should be defined as  having a  high

normative validity. 

Regarding the methodological benefits of Zapffe’s theory, I also point out the fact that

he implicitly rehabilitates the role of biological gradualism by rethinking the one of biological

front  as  such  while  building a  complex  metaphysical  theory  of  humankind’s  existential

alienation.  Extrapolating the aforementioned investigations, I  conclude that Zapffe’s  surplus

pessimism does not have to be negatively examined as a form of nihilism, but rather as a form

of  constructive  criticism  of  the  arising  faith  in  technocratic  invasion  and  interpersonal

alienation, which can be minimized by cultivating empathy and love.

 In this context, I draw the conclusion that regardless of  the methodological similarities

between Schopenhauer’s and Zapffe’s theories of pessimism, we should also pay attention  to

the way Zapffe criticizes Schopenhauer’s pessimism and his theory of tragic in particular. The

practical implications of this issue can be  outlined if we examine what   Zapffe calls  value

pessimism. 

Extrapolating Zapffe’s conception,  I  argue that   cosmic feeling of panic determines

man’s experiential gestalt to be considered as what I called moral experiential gestalt: a gestalt

that  contributes  the  process  of  self-realization  to  be  guaranteed  by showing  respect  and

solidarity with all living beings. The reasons for justifying this gestalt as a moral experiential

gestalt can be also outlined by comparing it with the reasons regarding the role of compassion,

as represented in the  writings of Schopenhauer. On a macro methodological level, I  suggest

that one of the crossing points can be found in their interpretation of empathy and compassion

as one of the few ways of living with the fundamental feeling of alienation and cosmic panic.
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Thus one can learn  how to put oneself  in someone else’s shoes in order to find life’s meaning

against the background of the fundamental meaninglessness, which is recognized as a surplus

of meaning and being.

Another  problem arises  if we  justify a  certain type  of  consequentialist  morality  in

Zapffe’s sense, which would lead to ambiguously equating social and moral motivation, as well

as to neglecting the premises and the impact of egoistic and altruistic demands. Furthermore,

adopting the principles of consequentialist morlaity would mean to simplify the role of autotelic

need in the  metaphysical front.  The other alternative is to  investigate the genealogy of the

norms and their practical application as determined again from a utilitarian perspective, which

concerns the  quantitative  minimization  of  suffering  that  derives from  the  unquestionable

presupposition  of  biological  morality. Thus  egoism and  altruism  would  be  problematically

described as depending on whether they affect one or many individuals, while the qualitative

aspects of the definition itself would be provoked by so-called desire for happiness determined

in naturalist terms. In this context, it is important to emphasize that  merely in a sympathetic

environment, the other is justified as a bearer of similar or different interests in Zapffe’s sense,

which is another  proof  in favor  of  the  thesis  that  the  problem of  biological morality and

utilitarian ethics requires further elaboration.

On a macro methodological level, I argue that it is the issue of normative validity that

can make us anticipate Zapffe’s explanation of  tree’s tragic destiny, which misses both the

opportunity to choose and the strive for accomplishment.  That is why the projections of  the

normative  validity  concern  the  possibility  to  recognize  and  question  the  impossibility  of

realization not as a fact, but as a mode. In turn, the latter  presumes not only  awareness of

what unrealizable is, but also the double-bindness of the multiple mechanisms of fixations and

surrogates illustrating why metaphysical interests are dominating.

 I also conclude that the intrinsic connection between  Zapffe’s value pessimism  and

autotelic-metaphysical morality can be outlined if we examine how they both have their origin

in the  complex relationships  between  the  autotelic and  metaphysical  fronts.  The  autotelic

aspect of pessimism  derives from human conviction, which has a high positive value because it

justifies  one’s  higher  intellectual  honesty,  as Zappfe argues.   This honesty  provides the

accomplishment of  man’s self-realization to  be understood as  accomplishing the process of

existential wholeness. 
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NOTES

[1] Naess defines Zapffe’s ideas as “disturbing, humorous, and thorough” (Reed and 
Rothenberg, 1993, p.104) outlining his attempts at exploiting the vulnerability of human being.

[2] According to Zapffe, people interpret tragic as a part of the struggle for existence looking
for  adapting  it  to  a  big  ‘biosophical’ (biologic)  unity. Biosophy means  a  philosophy, one
theoretical view on the existence, which is oriented towards biology (Zapffe, 1992, pp. 141-
142); this vision is focused on prolonging experience, which for biosophy is only a matter of
curiosity (Ibid, p. 143). Furthermore, he points out that biosophy is a way of thinking, which is
built on biology in a manner acknowledged by life. People can think about the first coming
biosophical  conclusion  from the  position  of  observation  and  introspection,  without  being
accused of employing “free and irresponsible fantasy” (Zapffe, 1992a, p. 269). 

[3] Zapffe points out that the arising lack of fixation could mean a higher biological feeling of
responsibility (høiere biologisk ansvarsfølelse) and a growing need of a fixation help in the
form of moral norms (Ibid, p. 48). It also signifies that it is an opportunity for increased life
strength through experiencing, as well as for rescuing by making changes in the environment
where the fixation form is doomed to take place (Ibid). Due to the changes in the surrounding
world, the whole life’s front can be displaced (Ibid). In this context, Zapffe argues that the
difference  between  biological  and  over-biological  equipments  (biologisk  og  overbiologisk
utrustning) partly corresponds to the one between fixed and unfixed use of organs (Ibid). By
surplus  one  means  a  quantitative  measurement  of  capacity  as  well  as  a  lack  of  fixation
understood in a qualitative trial (Ibid).

[4] Zapffe argues that morality has a meaning only in respect with a norm, which should (bør)
be fulfilled (Ibid, p. 30). It is important to make a distinction between desire (lyst) and value
(vaerdi), which was later deepened because not every single choice has a moral value: only the
one, which ‘serves’ as a ‘top norm’ (high value norm) (‘høiværdig’ norm) in the competition
with some impulses that are more attractive but less valuable in nature (Ibid).

[5] According to Zapffe, there are four interest fronts, namely, biological, social, autotelic and
metaphysical ones (Ibid, pp. 50-77).

[6]  Zapffe outlines that this is the “need of perfectibility as a way to confirmation of life”,
which  is  blocked  due  to  the  tragic  constellations  in  respect  with  the  course  of  the  real
solutions, as well as by being  referred to false solutions or destruction (Ibid).

[7] Zapffe argues that if the need for meaning could have been satisfied in a different way, it
would have been the most important issue: then, we could have thought about giving up on
God and immortality. But such a decision would have caused us troubles: that is why we hold
the idea of metaphysical salvation, which is entailed in the probability of analogy anyway (Ibid,
p. 67). In this context, Zapffe points out that many people confuse their metaphysical need
with the religious one (Ibid, p. 68).

[8]  According to  Zapffe,  both  morality and justice  presume a  certain kind of  “developed
consciousness” to be adopted (utviklet bevissthet) (which again questions the role of biological
morality and its bearers), as well as a given degree of non-fixation that does not have to lead to
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relativism but rather to avoiding absolutism. However, thinking about morality and justice by
adopting oppositions, on the principle A-not A, contributes merely to showing that they are not
absolute  categories,  which  can  be  justified  by  employing  certain  imperatives,  as  Zapffe
suggests.

[9] Furthermore, he provides well-grounded arguments in distinguishing biological hubris from
heroism,  which  represents  in  a  conflict  situation  the  quantitative,  more  dynamic  (active)
idealism in contrast to the qualitative static one, which can appear in all combinations (Ibid, p.
223).

[10] Johannes Müller (1801-1858) is referred to as the father of experimental physiology. In his
monograph  Handbook  of  Man’s  Physiology.  Lectures (Handbuch  der  Physiologie des
Menschen: für Vorlesungen,) (1834-1840), Müller argued that physiology and psychology are
to be subsumed under a broader philosophy of nature. According to Macleod, his philosophical
views show the influence of the German metaphysical idealists, but he “might be more properly
classed as an Aristotelian in his conception of nature, and his approach to science was very
close to that of Goethe” (Macleod, 1968).

[11] I introduce the concept of experiential morality as based on rehabilitating the role of moral
experience by reviving the normative validity of our  feelings and emotions in respect  with
clarifying both the complexity of moral motivation and decision-making process.

[12] Zapffe argues that  one does not  want to  think for a long time (laenge),  but to  think
globally (Ibid).

[13] This idea is gradually elaborated in Schopenhauer’s writings (most explicitly in The World
as a Will and Representation (1818/1819), §67).

[14]  According  to  Zapffe,  autotelic  self-expression  is  defined  as  ahistorical  because  it  is
capsulated “in and with its existence” (Ibid, p. 62). It cannot turn into something new (Ibid).
Since it is autotelic, the autotelic experience can be detached from all connections with life in
general, and to appear as discontinuing in respect with the grounding biological-social strive
inasmuch it has an indicator of sterility (Ibid).

[15] Zapffe argues that world’s responsibility is the optimal expression of man’s awareness of
acting”, which requires a moral norm having a similar validity: “one norm, which encompasses
and supplies all the partial norms we know from the given interest fronts” (Ibid, pp. 111-112).

[16]  Zapffe  talks  about  so-called  metaphysical-moral  scruple  (den  metafysisk-moralske
anfegtelse) (Ibid, p. 124). According to him, the one who is sensitive to morality feels oneself
also responsible for the consequences of actions, which cannot be predicted (Ibid, p.125). One
knows that one’s “prima causa”, which carries out from now until the end of the world, is
something no one can have a notion of (Ibid). That is why there is something repulsive for
him/her  in  the  requirement  to  stop  the  work  on  motivation  (Ibid).  Analyzing  the
aforementioned  theory,  I  argue  that  such  an  interpretation  leads  to  justifying  autotelic-
metaphysical morality, which in turn would affect the establishment of a certain type of moral
absolutism resulting in determinism. Putting in question the role of moral motivation would
cause morality to be misconceptualized as a form of fatalism. Regarding the status of the moral
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subject,  it  would mean that  the complexity of the interests  would negatively affect  his/her
moral motivation, which in turn would make the latter entail some contradicting factors having
different normative validity. According to Zapffe, the highly moral person chooses between on
the one hand, violence against reason: an underrating of the “finest, deepest, and most ‘sacred’
in his  /her  being”,  which is  a  betrayal of  human in him/her  and a  refusal of  the  relevant
“biological,  social  or  autotelic”  action,  on  the  other  one  (Ibid,  p.  126).  One  of  the
contradictions in this context is that Zapffe reduces morality to autotelic-metaphysical morality,
namely, to the morality of the world order, at the expense of giving priority to an autotelic
action, which is a micro-embodiment of this order indeed. Zapffe also provides the problematic
interpretation of the autotelic in so far as he contradicts autotelic-metaphysical and autotelic,
which is supposed to have a higher normative validity. However, if so, it remains  unclear what
are the criteria for distinguishing the autotelic-metaphysical morality of the world’s order from
a given autotelic action, taking into account that in both cases ‘autotelism’ derives from the
self-sufficient regulation of the reality as a result of a given order. In other words, it would
mean that the metaphysical-moral scruple should motivate alone what  Zapffe defines as an
autotelically right action.

[17]  This is a statement  revealing Zapffe’s conception how animals try to  overcome pain.
However, he poses arguments against when one replaces a fact with a value by arguing that
people  have  substantially ‘higher’  moral  values.  Such  an  interpretation  would  lead  us  to
denying that the must-mode has a different normative validity compared to  the ethical and
biological  points  of  view.  Otherwise,  it  would  mean  to  favor  a  certain  form  of  ethical
speciesism.

[18] Zapffe points out that the transition to the moral need is not something new. Most of the
metaphysically aware individuals examine their biological-social environment as a part of their
metaphysical environment; as the only one field where it is possible to gain an experience and
do a trial (Ibid, p. 127).  That is why they used to practice their metaphysical morality, as well
as to elaborate a universal life course throughout partial courses (Ibid).

[19] The first  definition of social morality takes place as a footnote (Ibid, p.  53,  Note 1).
Zapffe argues that the word morality is used in the sense of “social morality” in contrast to
juridically relevant  conduct  (Ibid).  Furthermore,  he points  out  that  such an interpretation,
which is widespread in both everyday language and ethical literature, raises some “unnecessary
difficulties” (Ibid). All the questions become simpler when one goes through the following way
of thinking: The concept of morality is used regardless of the nature of the interest fronts. In
turn, the one of social morality also entails the juridically relevant behavior. That is why one
can make a distinction by using the expression ‘juridical ethics’ (Ibid). The parallels are drawn
on the level of the variability of juridical directives and ethical norms, which change in time and
place (Ibid, p. 55) by clarifying that the moral rules can be incorporated in the process of law
giving (Ibid, p. 56). Later on in the monograph, Zapffe provides a more specific distinction
between morality and law arguing that we have ethical justice and ethical injustice (Ibid, p. 77).
However, this specification is a result  of the way he examines the polifrontal engagements
rather than of finding some reasons within the framework of morality by specifying why it is
irreducible to the field of law.

[20] See also Schopenhauer, 1965, pp. 150-158.
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[21] According to Zapffe, sympathetic environment is closely tied with the metaphysical tragic
since the indifferent environment gives more room to the chance, while within the sympathetic
environment,  tragic  should  be  “preferably  evoked”  by  misunderstandings,  mistakes  and
ignorance (Ibid, p. 365). He also argues that we should make a distinction between sympathy
concerned with the interest of greatness and some other interests of the bearer (Ibid).

[22] Zapffe argues that the issues of pain and suffering (spiritual suffering in particular) are
examined in detail in chapter sixth in On the Tragic. They are defined as a possible means for
achieving high autotelic, social and moral, and metaphysical objectives (Ibid, p. 85).

[23]  In  Studies  in  Pessimism,  Schopenhauer  argued  that  one  of  the  greatest  absurdities
regarding philosophical systems is  that  they declare  evil “to  be  negative  in its  character”
(Schopenhauer, 2004, p. 1). However, it is positive because it makes “its own existence felt”
(Ibid).  Since  Zapffe  mentioned  only the  last  name,  he  might  have  meant  Schopenhauer’s
student Eduard von Hartmann (1842-1906) and his three stages of illusion (Zapffe, 1941, p.
553),  which ground the tragic.  Referring to  Freud,  Hartmann advocated the theory of the
necessary conflict between happiness and culture (Ibid). Regardless of the lack of a detailed
examination, he contributed to the “Renaissance” after the idealistic optimism concerning the
“tragic dark time” (“tragiske mørketid”) disappeared (Ibid). The last reference is to the Italian
poet and philosopher Giacomo Leopardi and his theory of pleasure saying that everything is
evil because the purpose of the universe is evil (Leopardi, 2013).

[24] See Zapffe, 1941, p. 220-221.

[25]  According to  Zapffe,  one  can  work  with  a  scale,  which has  two  poles,  namely, the
“factual” (“saklig”) pole, on the right side, and the “neurotic” (“nevrotisk”) pole, on the left
side (Ibid, p. 220). Thus a given case of pessimism can be placed on the right or on the left
depending on the circumstances (Ibid).

[26] According to Zapffe, for the purposes of giving real help for life, the idea of the entity of
metaphysical environment  should be “supplied” with a  moral learning (morallaere),  which
connects the organic (organisk) with the experience picture, the desire picture, or the work
picture (Ibid, p. 221). In turn, the morality of experience picture provides a future metaphysical
perspective, which neither would it change the character of the picture itself, nor it would bring
some changes in the morality (Ibid, p. 222). By contrast, the work picture (with its flexibility)
may provoke more varying diversity (mere broget mangfoldighet) of moral rules than the one
displayed by religions (Ibid).

[27] The word  redelighet in Norwegian has two meanings (‘honesty’ and ‘integrity’), which,
can be used as ontologically interchangeable in Zapffe’s theory of pessimism since the latter
concerns  the  existential  wholeness  of  the  individual.  One is  recognized  in the  process  of
development of his/her intellectual capabilities that are inseparable from his/her emotions and
feelings.

[28]  Such  a  distinction  requires  going  beyond  the  genealogy  of  the  principles  of
overcompensation in which the experiential picture is neutralized by building desire picture
(ønskebillede). Due to the latter, the metaphysical matter is “tightened in the contours” and
reduced to a partly manageable task (Ibid, p. 207). 
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[29] Zapffe argues that in the foreground, we have the ‘personal’ tragic, where the interest
bearer is an individual. In this case, collective interest is experienced as a personally grounded
one (Ibid, p. 341).

[30]  Zapffe  discusses  the  case  of  the  apple  tree,  which  is  examined  regardless  of  man’s
understanding  (Ibid,  p.  336).  He  argues  that  from tree’s point  of  view, there  is  nothing
dissatisfying  every  single  year  it  to  get  the  same  number  of  relevant  big  apples,  with  a
periodical variation of what average is (Ibid, pp. 336-337). Since the tree does not have the
ability to choose and the strive for perfection (from the point of view of unrealized substrates
and inherited tendencies of fixation), it is deprived (avskaaret) of the possibility to experience a
tragic destiny (Ibid). Everything changes if the tree or the bunches of trees combine a value
with the current growth and for that reason, it feels a stimulus or finds a reason to strive for, or
recognizes it and is proud of it, when it (the tree) appears of itself (Ibid). According to Zapffe,
the  alarming  point  is  first  the  situation,  when  the  new value  starts  to  compete  with  the
continuity’s consideration (Ibid). In the process of production of more and big enough apples,
the tree sees the only one meaning of its existence. Zapffe emphasizes that with the new value,
a new catastrophe and a new perspective take place (Ibid) quoting E. Berggrav that the tree
becomes tragic when man projects on it his/her own need of confirmation, his/her urge for
perfection,  his/her  strive  for  endlessness,  his/her  tendency  for  going  beyond  borders
(“graenseoverskridende tendens”) (Ibid).  Such a need for affiliation is not  triggered by the
principle of ontological participation (i.e.  by a physical analogy),  but rather by providing a
normative analogy, which is defined as justifying the metaphysical interests as such.

[31] Extrapolating Zapffe’s statement, I argue that the confrontation is a result of the clash of
real and unreal autotelic interests.

[32]  Zapffe discusses the role of factual and principal hope since the latter  functions as a
nonfactual hope grounding the ‘surplus’ pessimism (Ibid). He also examines the impact of hope
in respect with the definition of tragic pointing out that in the tragic course, the destruction of
hope’s way is embodied (Ibid, p. 410). Thus the tragic finds its place on the way between hope
and no hope since in the beginning of the tragic course,  there should be also some hope
available, which to be killed in the end (Ibid).

[33]  However,  even  if  we  adopt  Zapffe’s  own  arguments  regarding  animals’  biological
pessimism as a form of simple pessimism, it raises the following question. How can we discern
pessimism from the purely physical states of animals’ immediate suffering?
[34]  Arnold  Christian  Felix  Kowalewski  (1973-1945)  was  a  professor  in  philosophy  in
Köningsberg.  Except  his  monograph  Studies  in  Psychology  of  Pessimism (Studien
zur  Psychologie  des  Pessimismus )  (1904),  he  has  published  several  works  on
Kant’s and Schopenhauer’s philosophical theories.

[35]  I  mainly refer  to  chapter  eight  (On  Ethics)  in  the  second  volume  of  Parerga  and
Paralipomena (1851), as well as to The World as Will and Representation (Die Welt als Wille
und  Vorstellung)(  1818-1819)  and  the  essay  Studies  in  Pessimism:  the  Essays  of  Arthur
Schopenhauer (1788-1860) (in its English translation of 2004).
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Abstract
The article addresses the issue of tolerance through the prism of individual and collective
rights.  In  the  era  of  spiritual  relativism  there  are  some  possible  ways  to  regulate  the
difference, denoted conditionally as outnomy, pronomy, antinomy and hipernomy. The focus
is on the strategy  which most closely corresponds to the current tasks of law in its relation to
the ethical concepts of good and evil.

Keywords: tolerance, diversity, multiculturalism, monoculturalism, ethics, law, regulation

Ако  първородният  грях  е  довел  до  познаването  на  доброто  и  злото,  днес

мултикултурността [1] и „просветния“ нихилизъм са на път да заличат това познание.

[2]  Признаването  на  „право  на  истина“  на  всеки  човек,  на  всяка  група  и  на  всяка

общност,  води  до  размиване  на  разликата  във  вкуса  на  доброто  и  злото.  Въобще

„доброто“ и „злото“ стават концепции, които са субективни и културно обусловени по

своя  произход.  Дали  обаче  загубата  на  познанието  (опитът  за  това)  е  връщане  в

предгреховното  състояние?  Дали  Земята  отвъд  доброто  и  злото  е  Раят  след

християнството? Възможно ли е действително да загубим моралното си обоняние и да

признаем капитулацията на правото? Да се откажем от легитимацията на истината [3] и

да продължим единствено с нашите собствени видения в общество на “позволеността”

[Тейлър, 1999: 13]?

Тези въпроси са всъщност за това кой да определя реда в обществото ни, а чрез

него – и нашата историческа идентичност. Обграденото от малцинства мнозинство като

че ли е принудено да толерира различия, които самото то не може да си позволи. Гласът
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на  доскорошните  адепти  на  истината  –  каквито  са  традиционните  за  всяко  едно

общество религиозни учения, днес е ограничен в обособените за тях „шумоизолирани“

пространства. Достатъчно е да посочим искането за заглушаването на камбанения звън,

за да може да се чуе включеният „молитвен“ високоговорител. Либералното общество

като че ли е уморено от истината и иска спокойствие – спокойствие извън доброто и

злото.

Възможно ли е обаче едно такова „спокойствие“?

Следва да се направи уточнението, че в настоящото изложение в никакъв случай

не се защитава т. нар. от Чарлс Тейлър “монологичен идеал”, който забравя “как може

да  се  промени нашето разбиране  за  благата  на  живота,  когато  им се  наслаждаваме

заедно с хора, които обичаме; как някои блага са ни достъпни единствено чрез такова

съвместно наслаждение” [Тейлър, 1999a: 49]. Напротив, въпросът е и именно за това

как да запазим възможността за “съвместно наслаждение” в живота “заедно с другите”

и съществува ли различие, което прави тази задача непостижима. Или, ако използваме

терминологията  на  Дуоркин,  въпросът е  дали  е  възможно поемането единствено  на

“процедурен” ангажимент – ангажимент да се отнасяме честно и като равни един с друг,

независимо  как  си  представяме  нашите  цели,  или  самият  този  “процедурен”

ангажимент  е  възможен  и  смислен  само  ако  преди  това  поемем  “субстанциален”

метаангажимент към защитата на свободата и равенството на всеки отделен човек, в

който  метаангажимент  свободата  и  равенството  са  не  просто  “процесуални”

инструменти, но и съдържателни ценности и дори жизнени цели. Не става въпрос и за

признаването  в  полза  на  мнозинството  на  някакво  “право  на  предпочитана  от  него

култура”, а за удържането на общ свят, в който е възможно “съвместно наслаждение” от

живота ни заедно. [4]

1. Номология на толерантността

Въпросът  за  правилата  на  толерантността  става  особено  важен  в  ерата  на

духовния релативизъм [5], когато ценностите се третират като екзотични продукти, с

чието „потребяване“ следва да се експериментира: 

„Защо трябва да ям само от един и същ хляб, след като в супермаркета има

такова огромно разнообразие?“
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„Защо да вярвам само в една религия, след като мога да „имам“ всички и всяка

да ми е от полза „по свой собствен начин“?“ 

„Защо да се самоограничаваме в ценностите си, след като всичко е въпрос на

избор,  на  търсене  и  предлагане,  на  моментно  културно  или  цивилизационно

предпочитание?“

Толерантността се определя като “мирното съвместно съществуване на групи

от хора  с  различни истории,  култури и ценности,  което съществуване  толерирането

прави  възможно”  [Уолзър,  2007:  14].  Други  автори  критикуват  толерантността,

разглеждайки я като “толеранс”, който обозначава “границите на това, което може да

бъде  позволено  на  един  чужд,  погрешен,  нежелан  или  опасен  елемент,  за  да

съжителства  с  приемника  си,  без  да  го  унищожи”  [Браун,  2014:  132].  Подобен

“толеранс” не  е  по необходимост свързан с  проява на  снизходителност, но  може да

съставлява и част от подход на разумна предпазливост. 

Модерността на идеята за толерантността, обаче хвърля и една особена сянка:

утвърждаването и все  по-активното рекламиране на,  нека я наречем,  една  хибридна

ценностна  система.  Демонстрация  на  нейното  съществуване  е  способността  в

рамките на  един единствен ден да  съчетаем църковната  служба с гледане “на  боб”,

освещаването на  къщата  с  баене  против уруки,  атеизма с  шинтоизъм,  сциентизма с

анимизъм. Хората са обезкуражени да защитават „до край” и „от сърце“ убежденията

си, тъй като в крайна сметка „от гледната точка на мозъка“ всеки факт съжителства със

своя контрафакт, всяко „нещо“ – със своето „контранещо“. Рационалният подход при

овладяване  на  различието,  което  изпълва  все  по-тесни  пространства,  изисква  да

приглушим емоциите си. Все повече морални конфликти се овладяват с помощта на

разума,  който  изтласква  индивидуалната  интуиция  за  правилно.  Претенцията  за

обективна  истинност  се  критикува  като  ретроградна  форма  на  субективно

самодоволство. Ценностите са дълбоко приватизирани, изоставени на всеки и зависещи

изцяло  от  личните  предпочитания.  Така  равенството  не  е  принцип,  работещ  за

различието, а механизъм за безразличие.

В този контекст, насочвам вниманието си към желанието за толерантност. Следва

да  бъде  категорично  подчертано,  че  тук  става  въпрос  за  толерантността  към

ценностите  на  другия,  а  не  към  самия  друг (именно  в  този  смисъл  терминът
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„толерантност“  ще  бъде  използван  по-долу).  Мисля,  че  е  излишно  да  казвам,  че

„другият“ е „човек като нас“ и заслужава същото отношение като такъв. Когато става

въпрос за „другия“ като личност не говорим за толерантност, а за приемане. „Другият“

престава  да  бъде  „друг“,  когато  живеем  заедно  и  „споделяме“  едно  общество.

Личността  на  всеки  бива  приемана  такава,  каквато  е.  Емпатията  и  разбирането  на

другия са в основата на общността.

За каква толерантност към ценностите на другия става въпрос тогава?

Става въпрос за начина, по който общността следва да реагира на несвойствени

за нея ценности. Каква да бъде реакцията спрямо опитите за утвърждаване на ценности,

които се различават и противостоят на тези, определили идентичността на общността?

Част ли е следването на определени ценности от принадлежността към общността?

Словосъчетанието „номологията за толерантността“ е опит за откриване на

логиката в онези правила, които трябва да позволят съществуването на „другостта“,

без да превърнат толерантността в „ценностна анемия“. Ценностната анемия може

да  бъде  свързана  с  т.  нар.  релативистичен  фундаментализъм,  “според  който  със

свършека  на  метаразказите  не  остава  друго,  освен  принадлежности,  и  истината  се

оценява  като  съответствие  с  парадигмите  на  собствената  специфична  общност”

[Ватимо, 2006: 120] [6].

Ето и част от възникващите въпроси:

Възможна  ли  е  нормативно  подкрепена  ценностна  диета,  която  да  не  се

възприема  като  посегателство  върху  „правата  на  потребителя“?  Има  ли

надиндивидуален  интерес  от  нормативното  утвърждаване  на  определена  система  от

ценности  и  въобще  постижимо  ли  е  утвърждаване  на  ценности  в  парадигмата  на

толерантността? Може ли да се дефинираме като общност без обща ценностна система?

Може ли да бъдем заедно, без да вярваме в общи ценности? Достатъчно ли е правото да

създава  единствено  процедури  –  механизми  за  съвместяване  на  различието,  без  да

предлага  съдържание  –  утвърждаване  на  морални  устои  на  общността?  Трябва  ли

правото  да  обективизира  –  превръщайки  ги  в  юридически  валидни  закони,

субективните (дори интуитивни, във всички случаи свързани с опита) по своя произход

нравствени правила? Ценностната ориентация част ли е от демокрацията и определя ли

се тя от властта на мнозинството, т.е. от това, което то смята за правилно и неправилно,
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за добро и зло?

2. География на Номоландия: от автономия към алономия?

Метаномията  на  толерантността е  кратък  опит  за  систематизиране  на

възможните правила относно начина на създаване на правилата за толерантността

към несвойствени за общността ценности. Основният въпрос е този за границите на

толерантността,  след  пресичането  на  които  автономията  като  собствено,  ценностно

самоуправление се превръща в алономия – управление, осъществявано от ценностите

на другия. Погледнати от друг ъгъл, това се и граници на правото ни да защитаваме

ценностите,  в  които  вярваме.  Може  ли  да  причиняваме  вреда,  за  да  защитаваме

ценностите си? Приложими ли са институти като крайната необходимост и неизбежната

отбрана при опитите на обществото да защити това,  в което вярва мнозинството? И

каква следва да бъде позицията на правото?

Подходите при юридическата регулация на различните ценности могат да бъдат

условно  систематизирани  в  следните  стратегии  за  утвърждаване  на  определен

ценностен ред („номии“):

- аутномия: правото „влиза“, след като ценностите са „излезли“. То е призвано

единствено  към  неутрално  регистриране  на  ценностите  като  факти.  Водещи  са

фикциите:  „всички са  прави“ и „лична работа  на човека е  в какво да вярва“.  Става

въпрос  за  едно  „процедурно  право“,  което  урежда  единствено  процеса  на

съприкосновение между различните ценности, без да взема страна, и което изхожда от

позицията  на  ценностна  индиферентност  (апатия).  При  стриктно  практикуване

аутномията може да се преживява като параномия – формалното утвърждаване на нещо

като ред,  но  без  усещане за  ред,  или в  най-лошия случай:  като  аномия –  липса  на

правила и заличаване на ценностната основа на общността [7];

-  прономия:  правото  „влиза“,  за  да  утвърди  ценностите  в  общността.  То  е

натоварено с положителното утвърждаване на собствените за общността ценности (има

отношение към тяхната борба за влияние, убеждаване на последователи и „обръщане

във вярата“). Прономията приема предизвикателството да отправи ценностна претенция

по  същество,  да  заяви  обективност  и  общовалидност.  Изхожда  се  от  допускането,с

поред  което  без   тази  обща  ценностна  основа,  диалогът,  а  следователно  и
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толерантността, са невъзможни. Става въпрос за едно „материално право“ или право

„по същество“, „право, което взема страна“. В рамките на тази парадигма статутът на

един  език  на  официален  не  представлява  нетолерантност  към  останалите  „чужди“

езици;

- антиномия: правото „влиза“, за да опровергае „чуждите“ ценности. За разлика

от прономията, антиномията е негативно формулирана, тя отрича идеите (ценностите)

на другия чрез процесите на контрааргументация, обратно доказване, опровергаване и в

крайна  сметка  –  забраняване.  Мака  и  да  е  „материално  право“  по  същество,

антиномията е форма на нормативна агресия, злоупотребите с която в исторически план

са довели до едни от най-жестоките престъпления. Границите на антиномията следва да

бъдат ясно очертани от понятието за вреда: неправомерна и забранена следва да бъде

единствено другостта, която причинява конкретна вреда;

-  хиперномия:  правото  „влиза“,  за  да  изключи  чрез  всевъзможни  регулации

другостта.  Това е  най-агресивната  форма на  юридическа реакция  спрямо другостта.

Тази реакция се състои в безусловно и категорично отричане на другия като право на

участие. Подходящи за хиперномията са термини като: език на омраза, дискриминация,

изключване на другия, ценностен тоталитаризъм. Носителите на различни ценности се

принудени да напуснат общността и стават мигранти извън нея.

Посочените  четири  подхода  демонстрират  прогресираща  (от  аутномия  към

хиперномия)  юридическа  агресивност  при  утвърждаването  на  определени  ценности

като такива,  важащи за всички членове на общността.  Антиномията и хиперномията

имат  немалка  история  в  развитието  на  редица  общества  и  са  доказали  своята

неадекватност с оглед защитата на човечността. Злокобният пример на тоталитарните

политически режими, в които общността се превръща в „племе“, чиито ценности се

„налагат“  от неговия вожд,  са  довели да сериозно преосмисляне и утвърждаване на

идеята  за  ценностния  либерализъм.  Така  започват  целенасочените  действия  по

десезиране  на  правото,  като  инструмент  на  държавата,  от  въпросите  „с  морално

естество“, каквито са например: кой може да сключва брак, какви въздействия могат да

се  извършват  върху  живото  и  мъртвото  човешко  тяло,  кои  са  границите  на

благоприличие в ежедневието и в изкуството и пр., и пр. Характерно за националната

държава е, че тя “не е неутрална спрямо различните истории и култури”, а е “културна
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корпорация” [Уолзър, 2007: 38-39]. В подобна държава обаче малцинствата биха могли

да “преобърнат” мнозинствата, само “ако техните култури са привлекателни” [Уолзър,

2007:  41].  Мултикултурализмът  се  опитва  да  създаде  една  “мозаечна  нация”,

палактеризираща се с раздробеност и хаотичност [Скот, 2008: 85].

Стремежът  да  се  избегне  тоталитарната  хиперномия  в  някои  случаи  води  до

появата  на  една  модерна  „псевдономия“,  която  бихме  могли  да  обозначим  като

алономия („алос“  -  „друг“):  възлагане  върху  правото  (закона)  на  ангажимент  за

утвърждаване на ценностите на другия,  дори и  когато това става за  сметка на

собствените такива.  Най-тревожен е  случаят, когато този принцип се  обявява като

абсолютен, т. е. валиден дори и когато една от ценностите на „другия“ е да не приема

„останалите“ (собствените за обществото, в което той е „другият“) ценности. 

3. Възражения срещу алономията

Алономията поражда няколко сериозни възражения.

На  другостта  трябва  да  се  дава  свобода  (шанс),  но  не  и  предимство

(суверенитет) – дори и когато даденото „предимство“ има за цел да въведе баланс и да

изравни позициите на „другостта“ с утвърдилата се в общността „норма“. „Нормата“

се е утвърдила с течение на времето като “мрежа от интерпретации” [Ватимо, 2003:

207], въплътени в историята благодарение на възприемането й от мнозинството. Във

всяка  норма  може  да  бъде  открита  дискурсивност,  положеност  на  юридическото

правило в специфичния хоризонт на правото на съответната държава. Това е така, тъй

като  всяка  правна  система  “е  също  и  израз  на  определена  форма  на  живот”:

законодателството  на  една  държава  няма  как  да  не  изразява  и  “етическото

себеразбиране на нацията”, дори и когато оставя “пространство за разумно несъгласие”

[Хабермас,  1999:  138-139].  Възприетото  от  закона  решение  е  „извоювало“  своята

нормативност, макар  и  някога  то също да  е  било форма на  „другост“.  Поради това

именно утвърденото в опита на общността правило, а не предстоящата да докаже себе

си  „другост“,  заслужава  нормативното  внимание  и  специфична  подкрепа  (така

например: православното християнство е признато от закона за традиционна религия в

България [8] – случай на прономия, макар и скрита зад привидна аутномия, а бракът е

дефиниран в Конституцията на Република България като „съюз между мъж и жена“ [9]).
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Тези утвърдени правила не са и не могат да бъдат „равнопоставени“ на палитрата от

нормативно допуснати и съжителстващи с правилата „другости“, макар че всяка една от

тези  “другости”  следва  да  бъде  защитена  от  закона  като  част  от  свободата  на

индивидите.

Алономията е  противна на функциите на нормата.  „Другостите“ имат своята

роля в  общността,  но  всяка една от тях  трябва сама да докаже своето „нормативно

значение“ и само ако бъде достатъчно „убедителна“ и се наложи в общността, тя би

могла  да  претендира  за  нормативност.  [10]  Демократичният  модел  за  номология

предполага,  на  първо  място,  защитеност  (консервативната  функция  на  правото)  на

основните ценности в едно общество, към която защитеност (сигурност), като втора,

подчинена задача, се добавя създаването на механизми за промяна (динамичната роля

на политиката). 

Номополитика на толерантността се опитва да обясни как правото да работи с

различните  ценности,  стимулирайки  конкуренцията  между  тях,  но  и  гарантирайки

запазването  на  общността.  Интегрирането  на  другостта  е  основната  задача  на

толерантността,  но при надхвърлянето на определен праг на ценностно разминаване

тази  интеграция  се  редуцира  до  „подслоняване“  на  другостта,  до  простото  й

„териториално съвместяване“ на индивидуално ниво (като права на конкретното лице, а

не като “права на културно малцинство”). Подобен резултат е нещо, което би могло да

доведе до страх от „заразяване“ на общността от другостта („другостта“ като Троянски

кон) или до страх от подкопаване на общността („другостта“ като фрагментаризация на

общността).  Ето  защо  толерантността,  която  защитава  равнопоставеността

(„нормативността“) на по-“слабата“ ценностна ориентация (малцинството има същото

„право  на  норма“,  с  каквото  разполага  мнозинството),  обикновено  се  разпознава  в

общността по-скоро като заплаха, отколкото като възможност.

4. Трябва ли правото да взема страна?

Ние можем да потърсим начин да живеем с ценностите на „другия“ или като

го  превърнем  в  „свой“  („освояване“  на  другия  –  прономия)  или  като  спрем  да

натоварваме  с  нравствено  (и  емоционално)  значение  различията  между  нас

(„отчуждаване“ на аза - аутномия). Ако в първия случай е налице трансформация чрез
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актуализация на общността, то във втория е налице трансформация чрез дифузия на

общността.

Ние можем да потърсим начин да не живеем с ценностите на другия или като

го  опровергаем  („десезиране“  на  другия  –  антиномия),  или  като  го  премахнем

фактически  („тоталитаризиране“  на  аза  –  хиперномия).  Ако в  първия  случай  имаме

стабилизация  чрез  противопоставяне,  то  във  втори  е  налице  стабилизация  чрез

ампутация. 

Днес се смята, че една общност няма „право на ампутация“, когато става въпрос

за утвърждаване на различни ценности, убеждения и вярвания. Подобно „заличаване на

другия“  и  „екстрадиране“  на  неговите  ценности  не  се  позволява  и  като  “акт  на

неизбежна  отбрана”.  Последната  е  възможна  единствено  когато  има  опасност  за

физическото съществуване на общността или нейните членове,  но не и когато става

въпрос за запазване на нейните ценности. Ценностите не са хора, а хората са по-важни

от  ценностите!  Това  е  основна  метаценност  в  метаномията  на  съвременната

толерантност.

Дали обаче другостта, сама по себе си, е по-ценна от собствената ни общностна

идентичност?  Добре  познато  (и  интензивно  рекламирано  в  комерсиалния  свят  на

продуктите) е желанието да имаме от „различното“, „другото“ – за сметка на „същото“,

„нашето“.  Често  „нашето“  е  някак  компрометирано,  глупаво  и  безсмислено,  докато

„чуждото“  е  изпълнено  с  вълнение,  надежда  и  желание.  Разнообразието  е  част  от

модерността, която се „любува“ на различието. 

Не е ли възможно обаче криворазбраната идея за „празнуване“ на различието да

замести ангажимента за „съучастие“ в общността? Все по-сериозни стават претенциите

на отделни  „различия“ да участват „наравно“ в определянето на идентичността на

общността. Това поражда страхове, че общност, в която се чува най-силно гласът на

малцинствата,  е  общност  с  неясна  идентичност  –  общност  без  или  с  „пречупено“

мнозинство. При дисквалифициране на ценностната тежест на мнозинството не става

ясно  доколко  въобще  е  налице  общност,  и  не  сме  ли  изправени  всъщност  пред

конгломерат от единствено количествено различаващи се малцинства (независимо от

количеството си те  запазват своето качество на  малцинства,  тъй  като не  участват в

създаването на общност, защото такава не възниква)?
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Алономията  може  да  функционира  и  като  своеобразен  нормативен

автоканибализъм:  подкрепящата  другостта  нормативност  „изяжда“  основите,  върху

които мнозинството поставя отношението към ценностите въобще. Типичен случай на

подобен  автоканибализъм  е  „толерантността“  към  политически  възглед,  насаждащ

директна  омраза  и  необходимост  от  унищожаване  на  определена  група  „други“.

Толерантността  предполага  засилена  нормативна  подкрепа  на  идентичности

(запазването на утвърдените ценности), които допускат възможността за автентичност

(утвърждаването на нови ценности). 

Допускането  на  автентичност  не  трябва  да  се  смесва  с  фаворизиране  на

„другостта“. „Другостта“ се нуждае от шанс (толеранстност), а не от фаворизиране

(алономия).  „Нормата“  се  нуждае  от  умерена  подкрепа  (прономия),  а  не  от

безапелационно налагане (хиперномия).  Аутномията,  като отказ от подкрепа на една

или друга ценностна идентичност на общността, е по-скоро форма на дезертьорство на

правото  от  една  от  основните  му  функции  в  грижата  за  общността.  Подобно

дезертьорство осакатява правото и го превръща просто във фон на една от най-важните

битки на съвременността – битката за идентичности, в която общността като цяло и

всеки един от нас все по-често губи себе си.

И макар и да разбирам номофобията на либертарианците, съм твърдо убеден, че

ако искаме да запазим себе си,  правото трябва да заеме страна. Има много начини,

по които да стане това (разбира се, без да се криминализира различието [11], което би

било акт на  хиперномия),  както и различни механизми за  динамизиране на  правото

(осигуряващи  възможността  за  промяна  на  правото  при  промяна  на  обществените

ценности), но дискусията за тях следва принципното приемане, че  правото има своя

ангажимент към ценностното съществуване на общността. 

Следва  да  бъде  подкрепен  подходът,  обозначаван  като  “плурализъм  на

индивидите”, при който режимът на толериране е “по-скоро фокусиран върху личните

избори и жизнените стилове, отколкото върху общи начини на живот” [Уолзър, 2007:

116]. Това означава повече приемане на другия в неговото индивидуално различие в

границите на законността,  отколкото толерантност към колективни форми на живот,

претендиращи  да  бъдат  алтернатива  на  културата  на  мнозинството.  Като  типичен

пример за постигане на плурализъм чрез предоставянето на групови права се посочва
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[Kymlichka,  1996]  милетската  система  в  Османската  империя,  функционираща  като

федерация от теокрации: всяка религиозна общност разполага с определена свобода,

без това да означава, че отделните индивиди в нея са свободни. Идеята за груповите

права на религиозните общности може да бъде открита и в практиката на Европейския

съд по правата на човека. Така например в решението от 26 октомври 2000 г. по делото

Хасан и Чауш с/у България се приема, че защитата на автономията на религиозните

общности  е  задължителна  за  запазване  на  плурализма,  вътрешно  присъщ  на  едно

демократично общество, както и за упражняването на правото на религиозна свобода,

“тъй  като  много  хора  изживяват  своите  религиозни  усещания  в  голяма  степен  “в

общност  с  други  хора”.  В  делото  Зериф  с/у  Гърция  се  допуска  възможността

самоуправлението в една религиозна общност да породи социално напрежение, в който

случай  държавата  може  да  ограничи  правото  на  религиозна  свобода  само  “при

належаща  социална  нужда”:  “ролята  на  държавните  власти  ...  не  е  да  премахнат

причината за напрежението, като елиминират плурализма, а да осигурят възможността

конкуриращите се групи да бъдат толерантни една спрямо друга” [12].  

Плурализмът, осигуряван чрез групови права, се критикува [Wolfe, 1965: 14] като

“феодализъм”,  в  който индивидът  не  играе  никаква политическа роля,  извън своята

принадлежност към определена общност. Какви са основанията на подобна критика?

Мултикултурализмът,  базиран  върху  “плурализъм  на  общностите”  на

общностите  функционира  “не  само  като отговор  на  многообразието,  а  също и  като

средство  за  ограничаването  му”  и  по  този  начин  генерира  следния  парадокс:

“мултикултурните политики приемат като даденост, че обществата са многообразни, но

пък  имплицитно  допускат,  че  това  многообразие  приключва  по  границите  на

малцинствените общности. Те се опитват да институционализират разнообразието, като

поставят  хората  в  етнически  и  културни  кутийки  –  например  една-единствена,

хомогенна мюсюлманска общност – и определят нуждите и правата им в съответствие с

това.  Такива политики,  с  други думи,  само са спомогнали за създаването на самите

онези разделения, за чието управляване са били предназначени”  [Малик, 2016а]. Като

пример  се  посочват  т.  нар.  чадърни  групи  на  различните  малцинства  в  квартала

Хандсуърт  на  Бирмингам,  Великобритания,  които  през  1985  г. са  били  признати  за

политически организации, представляващи и защитаващи членовете си по въпросите на
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градските  политики. Тези  общности  действат  като  своебразни  подизпълнители  на

държавата, като посредничат в отношенията й с отделните индивиди и “решават какви

са  потребностите  на  всяка  общност,  как  и  сред  кои  хора  ще  бъдат  разпределяни

[финансовите] средства и по какви начини ще бъде разпределяна политическата власт.

По  същество  те  се  превръщат  в  представители  на  своего  рода  малки  етнически

владичества” [Малик, 2016а]. Така подкрепената от държавата колективна идентичност

постепенно асимилира индивидуалните различия. Малцинството се стабилизира като

политически агент чрез конструирането на колективна идентичност, но това става за

сметка на характерното за всяка общност разнообразие. Този модел се обозначава като

“плуриластичен  монокултурализъм”,  състоящ  се  от  “разнообразни  култури,  които

минават една покрай друга като кораби в нощта” [Sen,  2006a].  Мултикултурализмът,

базиран върху колективни идентичности [13] и избягващи се една друга куртури, води

до утвърждаването на затворени и агресивни монокултурни общности, чиито членове

се  “самоизчерпват”  със  своята  колективна  принадлежност.  Те  настояват  да  получат

своеобразни “демонстрационни” права,  които дават видимост на тяхната  религиозна

принадлежност и ги обособяват от останалите култури в мултикултурното общество.

Бих  искал  да  завърша  настоящия  текст  с  Решение  №  5531/21.08.2014  г.  на

Административен съд – гр. София по адм. д. № 6671/2013 г., което в началото на тази

година  беше  потвърдено  с  Решение  №  1797/18.02.2016  г.  на  Върховния

административен  съд,  Пето  отделение,  по  адм.  д.  №  658/2015  г.  В  решението  си

Административен  съд  –  гр.  София  приема,  че  правото  на  вероизповедание  “не  е

безгранично от гледна точка на реалното му упражняване”. При необходимост то може

да бъде ограничено от “мерки, обезпечаващи обществения ред, осигуряващ нормално

спокойствие и сигурност, както и възможност да се упражняват съответните граждански

права. В този случай при наличието на конкуренция на лични права и на обществен

интерес, Конституцията дава предимство на правата от по-висок порядък, каго допуска

ограничение  на  личните  права”.  Забраната  дете  от  определено  малцинство  да  носи

религиозно  облекло  в  училище  “не  е  проява  на  дискриминация,  а  начин  за

преустановяване на създалото се привилегировано положение на религиозен принцип и

неравностойно положение на всички ученици,  което би обезсмислило значението на

вътрешните правила и ред” в учебните заведения.  Посочените изводи са  свързани с
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обявения от чл. 5 от Закона за народната просвета светски характер на образованието в

Република България. [14] 

Изтъкнатите от Административен съд – гр. София аргументи са потвърдени и от

Върховния  административен  съд,  който  посочва:  “държавата  следва  да  гарантира  с

правни норми спокойното,  нормално и сигурно  протичане на  обществения живот и

може  да  ограничи  осъществяването  на  правото  на  вероизповедание,  когато  това  се

налага в защита на обществения ред, морала, правата и свободите на други граждани. ...

Като  светско  и  държавно  училището  е  достъпно  за  всички,  поради  което  водещ

принцип е зачитане на правата на другите и премахване на всякакви възможности за

създаване  на  нестабилност,  напрежение  и  разделяне  на  учениците  чрез  външно

афиширане  на  верска  или  религиозна  принадлежност.  ...  Изразяването  на  верска

принадлежност и демонстриране на религиозни убеждения чрез облеклото в училище

само  по  себе  си  създава  предпоставки  за  разделяне  на  учениците  по  верски  и

религиозен признак, тъй като тези ученици, които не са облечени съобразно ислямските

традиции  автоматично  се  определят  като  неизповядващи  исляма,  последователи  на

други религии или атеисти. ... Всички тези действия (разговори на класния ръководител

и на директора с родителите, запознаване с изискванията на училищния правилник за

облеклото  на  учениците  и  предвидената  в  него  санкция  за  неизпълнението,

отстраняване от учебни занятия,  бел.  моя – СС) са  в съответствие с  правилника на

училището, не засягат достойнството на жалбоподателите и нямат за цел или резултат

създаването на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.

Същите  не  са  продиктувани  от  религиозната  или  верска  принадлежност  на

жалбоподателите,  а  са  насочени  към  съблюдаване  на  правилата  и  осигуряване  на

търпимост, толерантност и зачитане правата на другите в съответствие със светския

характер на образованието.” 

Върховният административен съд приема, че съдържащата се в правилника на

училището забрана за допускане до училището на ученици с облекло, демонстриращо

техните  религиозни  вярвания,  е  “адекватна  и  пропорционална  мярка,  насочена  към

отстояване ценностите на плурализма, търпимост и толерантност (курсив мой –

СС) в отношенията, зачитане правата на другите и равенството”. [15] Така плурализмът,

търпимостта и толерантността са посочени и зачетени от Върховния административен
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съд като ценности по същество (“субстанциален” ангажимент на правото), които следва

да бъдат защитени срещу претенциите за демонстриране на религиозни различности

(идентичности),  предявени  като  субективни  права  при  посещаване  на  училище  и

обосновани с концепцията за неутрално (и поради това “(из)праз(не)но” от ценности)

“процедурно”  законодателство.  Посочените  ценности,  правата  на  човека  и

индивидуалното  многообразие  следва  да  бъдат  защитени  от  правото  не  само  от

инерционните  политики  на  мнозинството,  но  и  от  агресивните  демонстрации  и

претенции на малцинствата.  Само така всеки човек може да бъде “оставен на самия

себе си” [Sen, 2006: 150], за да разполага със свобода на своето собствено разнообразие.

БЕЛЕЖКИ

[1]  Като  мултикултурни  се  обозначават  обществата  с  няколко  културни  общности:
общества, които “включват повече от една културна общност, която желае да оцелее”
[Тейлър,  1999a:  75].  Именно  за  тези  мултикултурни  общества  с  няколко  културни
общности, обаче самият Тейлър предупреждава, че твърдите принципи на процедурния
либерализъм  могат  бързо  да  станат  непригодни  в  утрешния  свят”.  Ето  защо  Чарлз
Тейлър настоява за един “непроцедурен либерализъм”, който не претендира за пълен
културен неутралитет (с. 77).

[2] В това се състои идеята за т. нар. “процедурна република” - либерално общество,
което не може да се придържа към възприети представи за добро [Sandal, 1984: 81-96].

[3] За смъртта на самата идея за истина вж. [Ватимо, 2003: 86]: “именно това се случва в
постмодерния плурализъм, когато всяко от многобройните, взели думата култури – с
освобождението  от  колониализма  или  с  “откритието”  на  нередуцируемата
множественост на “езиковите игри” - все още се изживява така, сякаш е единствената и
върховна човешка култура”. Самият Ватимо посочва, че в “постмодерния Вавилон на
култури и ценности” сме изложени на риск от “ендемично безредие” (с. 85), “риск от
постепенно изгубване на всякакво обединяващо значение на съществуването” (с. 27),
тъй  като  “релативизмът  е  (самопротиворечиво,  а  и  практически  неосъществимо)
метафизично втвърдяване на крайността” (с. 71). 

[4] За критика на правото на мнозинството да осъществява контрол върху моралната,
нравствената и естетическата култура вж. [Дуоркин, 2006: 112-116].

[5]  Релативизмът се  свързва със секуларизма,  изгубването на  вярата  в  Истината  и с
идеята  за  т.  нар.  “отслабване  на  битието”  (“олекотяване  и  “поетизиране”  на
действителността”):  “битието не е  налице стабилно,  вечно и т. н.,  а битието е  само
онова,  което отново и  отново се  случва със  своето събитие”  [Ватимо,  2006:  33,75].
Ватимо посочва фундаментализма като “сянка” на релативизма, а комунитаризма като
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“демократична версия” на релативизма (с. 31).

[6] Въпросът, който поставя Ватимо е: “след като няма една универсална истина, трябва
ли да се даде свободен път на локалните истини” и то “чрез завръщането към мита и
общностните принадлежности”. За края на историята и дори за края на историчността,
както и за следващата от това “дереализация на света” вж. също [Ватимо, 2004: 10-19,
35]. 

[7] Аномията е разгледана подробно от Дюркем през връзката й със социалния феномен
на самоубийството [Дюркем, 1999].

[8]  Вж.  преамбюла  на  Закона  за  вероизповеданията,  в  който  изрично  се  посочва:
„подчертавайки особената и традиционна роля на Българската православна църква в
историята на България за формирането и развитието на нейната духовност и култура“.
На  Българската  православна  църква  е  „посветен“  и  чл.  10  от  закона:  Традиционно
вероизповедание в Република България е източното православие. То има историческа
роля  за  българската  държава  и  актуално  значение  за  държавния  й  живот.  Негов
изразител и представител е самоуправляващата се Българска православна църква, която
под името Патриаршия е правоприемник на Българската Екзархия и е член на Едната,
Свята,  Съборна  и  Апостолска  църква.  Тя  се  ръководи  от  Светия  Синод  и  се
представлява от Българския Патриарх, който е и Митрополит Софийски. Българската
православна църква е юридическо лице. Устройството и управлението й се определят в
нейния  устав.  Разпоредбата  на  чл.  3  ЗВ  добавя,  че  особената  роля  на  Българската
православна църква обаче не може да бъде основание за предоставяне на привилегии
или каквито и да е предимства със закон.

[9] Вж. разпоредбата на чл. 46, ал. 1 КРБ.

[10]  Подобно  утвърждаване  на  нормативността  на  едно  различие  би  било  част  от
процеса на т. нар. “сливане на хоризонтите” по израза на Гадамер [Гадамер, 1997: 421-
422].

[11] Макар и една от целите на наказанието в наказателното право да остава: „да се
поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави“ (чл. 36, ал. 1,
т. 1 НК).

[12] Решението по делото Хасан и Чауш с/у България е достъпно на следния адрес:
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-382-Hasan-and-
Chaush-v-Bulgaria.pdf. Решението по делото Зериф с/у Гърция е достъпно на следния
адрес:  http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-388-Serif-
v.-Greece.pdf. Преводът е по [Ханев, 2014: 133].

[13]  За  мултикултурализма  като  изграждане  на  “общност  от  общности”,  в  която
политиците  “поставяха  хората  в  етнически  и  културни  рамки,  които  след  това
използваха, за да определят техните нужди и права”, вж. също  [Малик, 2016].
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[14] Правото на образование се посочва като едно от най-важните права на българските
граждани, тъй като “образованието е форма на придобиване на знания, а знанието е
едно  от  най-важните  човешки  блага.  Знанието  е  средство  за  преодоляване  на
противоречията, в които човекът се намира – със себе си, с обществото, с природата.
Непосредственият смисъл на образованието е да съдейства за многостранното духовно
изграждане  на  човешката  личност”  [Друмева,  2013:  271-272].  Именно  поради
посочената важност на знанието, образованието е задължително до 16 годишна възраст
(чл. 7, ал. 1 от Закон за народната просвета).

[15]  В  практиката  на  Европейския  съд  по  правата  на  човека  се  разграничават  два
компонента на свободата  на  вероизповедания:  вътрешен (формиране и споделяне на
определено  религиозно  убеждение),  който  е  абсолютен  и  неограничен,  и  външен
(манифестиране  на  религиозно  убеждение  чрез  “богослужение,  преподаване,
практикуване и спазване на ритуали”), който може да бъде ограничаван от съответната
държава. В този смисъл се посочва: “убеждаване” “не означава неприемливо, от гледна
точка на официалния морал, и агресивно поведения” [Ханев, 2014: 124-125].
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IS THE END OF THE WORLDVIEW CYNICISM COMING? 

POPE FRANCIS AS A TEACHER OF MORALITY

ERIKA LAZAROVA

Abstract
The Pope reformer Francis II is a sublime example for a moral way of life. That is why he is an
inspiration  for  the  contemporary  humanity,  which  has  lost  its  moral  landmarks  in  the
postmodern cultural situation, where the relativisation of  moral values has become a rule, not
an exception. His ideas about a new evangelization and ecumenism are based on the authentic
Christian values such as the love of neighbor, the protection of the injured and insulted, the
care for human dignity, as well as on the just critique of greed and consumerism. His views on
integral ecology are very important and their ethical interpretation reveals new perspectives for
preservation of the earth as a common home of humanity.

Keywords: Pope reformer, new evangelization, integral ecology, solidarity, love of neighbor.

„Злочестина за тях, които са построили домовете си от 

пясък, защото ще бъдат сринати до основи, а те ще 

погинат от меч. А тези, които са трупали злато и сребро, 

ще погинат изведнъж при Страшния съд...”

(Енох, 94-9)

Не случайно избрах това мото, той като то отразява най-адекватно усилията на

папа Франциск II да бъде папа на бедните и да върне Църквата на онези, които Христос

искаше да влязат в нея и да намерят утешение – нещастните и онеправданите. Същите,
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които умираха в името на Христовата вяра и я направиха чрез саможертвата си от ерес

световна религия. 

Много папи са били велики личности, но не и велики, тоест,  достойни хора.

Папа Франциск избира пътя на Христос – да бъде обругаван и неразбиран. Защото е

реформатор,  какъвто  е  и  Учителят  от  Галилея.  Само  исторически  и  интелектуално

ограничените люде не желаят да възприемат факта, че мисията на Исус е не просто да

реформира юдейската религия, но да създаде нов модел на човешки отношения и ново

разбиране за нравствените ценности,  основаващо се на  принципите на  равенството,

братството,  солидарността  и  любовта  между  хората.  Неслучайно  той  преобръща

ценностната система на своето време, заменяйки кредото ”Око за око, зъб – за зъб” с

формулата на всеобемащата Божия любов, на която е способен дори и най-малкият и

унижен човек „Обичай Ближния си като самия себе си”.

Евангелският хуманизъм е реален хуманизъм, чиято религиозна фразеология не

може  да  затъмни  смисъла  на  Христовата духовна  революция,  променяща  чрез

личността  и  словата  на  Спасителя  самото  схващане  за  човека,  който може да  бъде

спасен от изпитанията на неистинското битие единствено чрез любовта, тоест, издигане

над  ограничеността  на  Себето  и  преодоляване  на  омразата  в  свят,  където  човек  за

човека е враг и угнетител. 

Христос идва като избавител именно в юдейската общност в Палестина, защото,

както разкрива  Ерих Фром – един от най-големите мислители на ХХ век, бедните са

голям  проблем  в  общество,  където  низините  на  обществото,  т.нар.  ам-хаарец или

народът на страната, са синоним на угнетеност и безправие [1] и са в перманентен

конфликт с висшите слоеве – аристокрацията и фарисеите – заможните, книжниците,

като  последните  дори  говорят  за  погнусата към  низкородените  [2],  а  фактически

отритнатите  от  обществото  им  отговарят  с  омраза,  за  която  намираме  достатъчно

свидетелства в  Талмуда. Това обяснява еманципаторската роля и обаянието на Исус и

неговата духовна революция. Учението му бързо преминава границите и се разпростира

из  цялата  Римска  империя,  където  християнство  става  синоним  на  „религия  на

бедните”. Робите в Рим, както и безправните в Юдея, в еднаква степен са привлечени и

спечелени от обещанията за света на отвъдната правда, където няма бедни и богати, а

Божията милост е за смирените и измъчените. 
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Поставящите материалното си благополучие над всичко, понеже твърде късно

ще осъзнаят, че не са привилегировани навеки. Те ще плащат за високомерието си към

бедняците  и  ще  разберат в  страдания,  че  става  въпрос  за  неносещо  щастие  имане.

Точно, защото богатството е  илюзорно битие,  лишените от хляб или изкарващи го с

мъка и сълзи, ще бъдат утешени бащински от любящия Бог, който  най-много обича

малките - неимащите и страдащите. И в това е уникалността на утехата в Христовите

проповеди,  превърнали  една  преследвана  религия  във  вероизповедание  на  милиони.

Понеже са  насочени,  от  една  страна,  към  осъждане  на  имотното  неравенство  като

гибелно  за  човешката  еволюция  и  еманципация.  От  друга  страна,  непреходното  им

значение е свързано точно с  хоризонтите на надеждата за човешко съвършенство,

свобода от ограниченията на материалното битие и реално постижимо братство. 

Необходимо е и днес, както някога това са правили „истинските християни” от

първите два века от историята на евангелската религия, по-често да се припомня, че

философията  на  Евангелието  е  преди  всичко  нравствена  философия и  тя  обещава

състояние  на  духовен  комфорт,  детерминиран  от  уважение  към самоценността на

всеки  човек.  Еманципацията  на  духа  е  и  отрицание  на  порядките  и  властовите

структури, които унижават и потискат личността. Важно е не имането, а качеството на

живота в любов и хармония.

Властта на Христос не е от този свят и примамките на мирската суета не могат

да  бъдат  цел  на  нравствения  живот.  Моралното  съществувание  предполага

превръщането  му в  личност на  духовните  ценности.  А това  става  възможно  само,

когато той  се  познае  и  осъзнае  като  обект на  собственото си  самовъзвисяване  чрез

превъзмогване на физическата си природа като греховна.  И тук ранг  и богатство не

могат да помогнат. Те дори са препятствие по пътя към Бога, тъй като материалните

привързаности са окови за  духа.  Вкусилите от страданията,  прости и  смирени люде

обаче  ще  получат  утешение  и  обич,  изтриваща  сълзите  и  раждаща  усмивката  на

праведните:

„Блажени вие,  бедни духом,  защото ваше е Царството Божие.  Блажени,  които

гладувате сега,  защото ще се нахраните.  Блажени,  които плачете сега,  защото ще се

разсмеете.” (Лука, 6:20)

Истинското добро е и възстановяване на космическото равновесие между силите

на Светлината и Мрака. Да не трепериш над знаците на богатство и да не зависиш от
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притежанието си, се числи към най-висшите нравствени добродетели на истинския

християнин.  Защото  само  бедният  е  свободен  от  оковите  на  собствеността  и  може

изцяло  да  се  отдаде  на  вярата.  Богатите  грешници  пък  получават  заслуженото  си

наказание, понеже не са живели според Божествения закон. Отклонили се от него, те са

станали заложници на сатанинските примамки на заблудата да се мислиш за по-горен

от другите, ако ги надминаваш по богатство и власт.  Те са живели разкошно и в

безгрижие, „угоили сърцето си”, но не са познали Пътя на праведниците. 

Ако бедността не е недостатък или лишение от божията милост, то истинското

блаженство е в служенето на доброто като утвърждаване на евангелските ценности и

добродетели,  тоест,  самореализация  на  живот  на  скромност  и  ограничаване  на

собствеността  и  на  материалните  нужди.  Преодолявайки  материалните  си  щения,

людете се приближават до Божественото. Едва тогава може да се промени качествено и

животът на ниво физически свят, като паралелно се променя и общественото битие.

Бедността е  блажено състояние  на необремененост от материалното,  учи

Христос,  който  сам  е  избрал  пътя  на  скромността,  въздържанието  и  бедността.

Естествено,  за  всички,  които  приемат  като  естествен  процес  мамонизацията  на

църквата и предпочитат Догмата пред Живата евангелска любов, Папа Франциск II е

неудобен,  защото  се  осмелява  да  изрече  неудобните  истини  за  един  свят,  който  е

забравил  Христос,  дошъл  в  името  на  бедните  и  страдащите,  а  лицемерите  и

грешниците таят илюзията за спасение с материални дарове. 

Изглежда,  винаги  е  по-лесно  и  безопасно  да  вървиш  не  по  пътя  на

нравственото  самоусъвършенстване,  а  на  откупването  личните  погрешки  и  дори

дълбоката  греховност  с  ритуали,  индулгенции,  дори  със  строеж  на  храмове.  А

скромното и самоотвержено следване и служене на божествените истини се подменя с

вярност към решения на Църковни събори и с лишаване правото на вярващия да търси

Бог и да го познава чрез разума и сърцето си. Иначе щеше ли Христос да даде своите

истини на неуки хора – каменари или рибари и да постави като камък на своята Църква

Петър.  А и той сам -  един дърводелец,  макар и от Давидово коляно,  се превърна в

Световен  учител,  защото  не  се  боеше  да  се  противопостави  на  силните  на  деня,

независимо дали са  светски или религиозни властимеющи.  И точно  затова умря на

кръста, но превърна смъртта си в тържество на Вечния живот.
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Тъй като именно  с уважението и  грижата си към  всеки човек  като ценност,

християнството осъществява преврат в религиозния живот на човечеството. Неговата

първична чистота възстановява папа Франциск II, напомняйки на забравилите дълбокия

етичен  смисъл  на  евангелските  максими,  че  религията  е  преди  всичко  живот  в

нравственост в името на Божията истина, любов и справедливост. За да не са затъне

в идолопоклоничество и  фарисейщина.  Не храмовете са важни,  а истинната вяра,  с

която се молят божиите чеда. Няма нищо по-лесно от това да спазваш обрядната страна,

а да грешиш всекидневно спрямо ближните си, а следователно, и спрямо Христос. Та

нали по подобен начин не просто Христовото учение става заложник на църковната

институция, но и будизмът от велико еманципационно учение, отричащо ритуалите, се

превърна в могъщ култ с идоли, храмове и свещенослужители? 

Следвайки примера на големите си предшественици от втората половина на ХХ

век, които не се поколебаха да отстъпят от Канона там, където наука казва решителната

си дума – за сътворението на света и за политическите права и свободи на хората, за

илюзорността  на  властта  и  за  неразтрогваемостта  на  брака,  та  се  стигне  дори  до

разрешаване на разводите в католическия свят и официалното извинение на Църквата

за ужасите и произвола на Инквизицията, папа Франциск не се колебае да говори на

неудобни  теми  като  контрола  над  раждаемостта  или  за  извънземните,

предупреждавайки, че не сме сами във Вселената [3].

Но  истинското  предизвикателство  към  съвременния  консумативен  свят  е

критиката  на  новия  папа  срещу  пленничеството  на  материалните  интереси.

Обявявайки се срещу язвите на бедността и бездуховността в съвременния живот,

той се възвръща към изконната Христова роля – да бъде учител по нравственост и да

критикува всички социални и  верски практики,  които противоречат на  Божествения

закон на  любовта,  който е едновременно  и закон на  братството и  на  солидарността

между хората като „братя во Христе”.

И  не  може  да  не  буди  недоумение  защо  са  толкова  неприкрито  ожесточени

критиките към този благочестив мъж. Когато немският теолог Мартин Мозебах заявява

пред  престижното  списание  „Шпигел”,  че  папа  Франциск  обслужва  емоциите  на

тълпата и с публичните си изяви профитира, тоест, печели популярност за сметка на

църквата, той забравя простичкия, но основополагащия факт, че папската институция е

осъществена като лично съзидателство на апостол Петър и в този смисъл дейността на
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всеки папа твори стила на Църквата,  помагайки иѝ  да се реабилитира за определени

исторически грешки като Инквизицията например и да отговоря на актуалните въпроси

на човешкото развитие, без да остава на нивото на предкоперниковата астрономия и

космологията преди Джордано Бруно и Галилей. 

В този смисъл наистина името Франциск е цялостна програма за действие и тя

видимо  тревожи  консервативните  кръгове  в  църквата,  проповядвайки  „бедност  и

смирение вместо великолепие и мощ”.

Показателно  е,  че  за  известния  съвременен  теолог  новият  Папа  прави  свой

успешен PR, но загърбва църковните традиции:

„Мозебах:  Да,  Франциск  от  Асизи  е  абсолютната  противоположност  на

папството,  антагонистът на институционализираната църква. Той самият никога не е

желал да стане част от йерархията, на която е бил дълбоко предан, но за себе си и за

своите монаси е отстоявал един съвсем друг модел, един анархичен модел.

„Шпигел“: С други думи, папа Франциск противоречи на самия себе си още със

самото си име?

Мозебах:  Църквата,  която  се  състои  от  много  противоположности,  живее  от

противопоставянето  между  папството  и  св.  Франциск.  Това  е  едно  плодотворно

противопоставяне  за  нея.  Църквата  се  нуждае  както  от  институцията,  така  и  от

анархичния християнин. Само че тези два полюса не могат да се съберат в един човек.

„Шпигел“: Може би тъкмо това е било намерението на папата: още от самото

начало да покаже, че отново ще доведе църквата по-близо до базата?

Мозебах: До каква база? Църквата трябва непрестанно да се завръща до базата

си,  защото  тя  е  една  историческа  институция  и  се  позовава  на  едно  конкретно

историческо  време  –  така  наречената  пълнота  на  времето,  когато  се  появява  Исус

Христос...

„Шпигел“:  Може  би  Франциск  си  е  поставил  тъкмо  тази  задача:  да  взриви

църквата и нейната пазителка, курията?

Мозебах: Канцлерката Меркел може да промени програмата на своята партия, ако

сметне това за уместно, ала папата е обвързан с традицията. Той трябва да се грижи за

континуитета на традицията, това е неговата главна задача.

„Шпигел“: Но един папа може да си позволи да измисли и нещо ново?
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Мозебах: Фигури от рода на Франциск от Асизи, основатели на ордени, мистици,

те могат да сондират религията във всички посоки и да рискуват много. Папата обаче

не може...”[4]

Куриозно  е,  че  срещу папата  се  възправят  и  групи,  които  привидно  издигат

знамето  на  свободомислието.  Стига  се  дори  по  укори  в  сатанизъм,  които  у  всеки

мислещ човек не могат да будят друго освен насмешка и даже ирония, когато наричат

римския папа „слуга на сатаната”. [5] Един нашенски Ню-ейдж сайт дори потърси в

езика на тялото знаци за връзка с Дявола:

„Обърнете внимание на снимката по-долу и ще видите как Папата започва речта

си,  използвайки сатанинския знак на Илюминатите „ОК“. Това може би ще ви даде

отговор на въпроса защо Папата не се моли на Бог, преди да започне речта си.”[6]

В пълен контраст с отрицателите, обикновените хора обожават папа Франциск и

се  стичат  на  тълпи  при  посещенията  му,  впечатлени  и  възхитени  от  липсата  на

показност и скромността на наместника на Христос, който не се страхува да говори на

техния език и да се докосва до техните проблеми – от милост към бездомниците и

бежанците до контрола на раждаемостта. Много силна страна на неговите обръщения е,

че  са  адресирани  потенциално  до  всички  вярващи.  И  дори,  когато  изброява,  при

посещението си в Американския конгрес, различни възрастови и съсловни групи , папа

Франциск всъщност се обръща към всички хора по света и точно затова словото му е

толкова вълнуващо и въздействено с общочовешката си и изконно хуманна насоченост:

Осъзнавайки  добре,  че  проблемите  на  американците  са  едновременно  тяхно

изпитание,  но  и  проблеми  на  съвокупното  човечество,  той  съумява  да  даде  една

цялостна  програма  на  християнска  солидарност  и  взаимопомощ,  която  направи

скептична  корпоративна  Америка,  но  бе  възприета  като  благослов  от  редовите

християни, очакващи да чуят точно такива думи на надежда и упование от своя Пастир.

И когато разбират, че той акцентира върху темата за солидарността и човешките права,

тоест, че не избягва социалната поанта, а сам съзнателно насочва към нея, отзвукът е

повече  от  положителен  в  целия  свят. Въпреки  скептицизма,  за  да  не  кажа  направо

негативното  отношение  на  т.н.  глобални  корпоративни  конструкти,  шокирани  от

активната  защита  от  страна  на  папата,  а  следователно,  и  на  днешната  папска

институция,  на  нуждаещите  се,  както  и  на  средната  класа,  която  е  гръбнакът  на

развитите общества.
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Тръгвайки от солидарността с  бежанците като страдащи и  нуждаещи се от

помощ и подкрепа, папата ни учи да възприемаме страданията им като свои собствени

и пледира за толерантност между религиите. Квинтесенцията на обръщението му към

американския народ, но и към света като цяло е: „Да си спомним Златното правило:

„Всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям“ (Мт.

7:12)”[7]

След това обаче той отново се връща към любимата си тема за неравенството

като  взривяващо  социалния  мир,  пледирайки  за  повече  социалност  в  политиката,

свързвайки неразривно християнските разбирания за равенство с идеала за социална

справедливост  за  всички.  „Всяка  политическа  активност  трябва  да  е  подчинена  на

благоденствието на човешкото създание и да е базирана на уважение към достойнството

му. 'Ние считаме тези истини за видни от само себе си, че всички хора са създадени

равни, че те са дарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права, че сред тези права

са  живот,  свобода  и  стремеж  към  щастие'  (бел.  ред.  –  цитат  от  Декларацията  на

независимостта  на  САЩ).  Ако политиките  наистина  са  в  служба  на  човека,  би

следвало той да не може да е роб на икономиката и финансите. Политиките, наместо

това, са изражение на нашата завладяваща нужда да живеем като един, за да построим

едно от най-големите общи блага –  общество, което жертва частните интереси, за

да  споделя,  справедливо  и  мирно,  своите  богатства,  интереси,  социален  живот

(курсивът мoй – Е.Л.). Не подценявам трудността, въвлечена в това, но ви окуражавам в

този опит.”[8]

Тази  всееманципационна  риторика  е  истински  християнска  по  дух,  понеже

поставя в основата на мотивите на човешката дейност идеала за братство и равенство,

заложен от Христос в Евангелието. С целия си начин на живот, действие и мислене,

папа  Франциск  II  утвърждава  ценностите  на  апостолическото  християнство,

необременено от материалното битие на Църквата като институция и вярно единствено

на принципите на действената и всепрощаваща Любов. Справедливата му критика на

съвременната консумативна цивилизация и  алчността  на корпорациите удря точно  в

целта  –  заклеймяване  на  гонитбата  за  печалба,  култа  към  потреблението  и

възхищението към богатите и успелите хора като герои на времето.

Корпоративна Америка бе особено шокирана от посочването на четири ключови

имена, сред които освен националните герои Ейбрахам Линкълн и Мартин Лутер Кинг,
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изпъкват двама души – знамена на солидарността Дороти Дей и Томас Мертън. Тоест,

„папата на бедните” отново постави една нравствена поанта в речта си, която изтъква

като първостепенна етическа добродетел способността да състрадаваш и да помагаш на

нуждаещите се.

В  същото  време  той  преподава  един  възвишен  урок  по  етика  за  всички,

лансирайки  чрез  личния  си  пример  идеала  за  скромното  и  честно  съществуване  в

солидарност и грижа за страдащите. Неговата персонална скромност, дори аскетизъм в

частния живот, е възвръщане към първообраза на християнина. Примерът се харесва на

вярващите, защото им припомня битието на Спасителя. И неговата непримиримост към

фарисеите и фарисейщината.

Папа Франциск издига етиката на нова висота, свързвайки неразривно пътя на

духовната  еволюция  на  личността  със  социалната  еманципация.  Той  призовава  за

живот в толерантност и взаимопомощ, солидарност и грижа за всеки и всички в духа на

любовта към Ближния и изначалното равенство и братство, за което Спасителят дойде

на този свят, дарявайки надеждата за Нова земя и Ново небе.

Нему е близка и грижата за планетата като общ дом на човечеството. Затова и

екологическите му възгледи са неразривно свързани с етиката като начин на живот и с

грижата за бедните, тъй като не те, а богатите и алчни за власт и повече материални

блага  съсипват  безогледно  онова,  което  е  създал  Бог  за  всички.  Неговата  първа

енциклика „Laudato  Si”,  посветена на грижата за нашия общ дом (в  превод: „Хвала

Тебе”, израз, взет от „Песен на творенията” на Св. Франциск от Асизи), е представена

на 18 юни 2014 г. в новата Синодална аула на Ватикана [9]. 

В посланието си,  папа Франциск  определя  „нашия  общ дом” като  неделима,

цялостна  къща,  където  икономическите,  социалните  и  екологичните  измерения  са

неразривно  свързани.  Говорейки  за  ролята  на  сдруженията  и  организациите  на

гражданското общество, които имат за цел да действат за общото благо, той поставя

като основен акцент преодоляването на неравенството между богати и бедни. Папското

послание  показва  тясната  връзка  между  бедните  и  крехкостта  на  планетата,

напомняйки, че „Никога не сме наранявали и унищожавали толкова нашия общ дом,

тъй както правим през последните двеста години”.

Задавайки ключовия въпрос „Какъв свят искаме да оставим на тези, които идват

след нас,  на  децата,  които сега  растат?”,  папа Франциск рисува картина на смъртна
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опасност за съвременното човечество, но и дава надежда, утвърждавайки: „Не всичко е

загубено.  Човешките  същества,  поставени  в  най-лоши  условия,  са  способни  да  се

издигнат над себе си, избирайки отново това, което е добро и поставяйки ново начало”.

И  ние  –  отделните  хора,  семействата,  местните  общини,  нациите  и

международните  организации,  тоест,  всички  трябва  да  се  пропием  от  красотата  и

моралната отговорност на тази задача. Но за да може да си отговори на него, преди

всичко  трябва  да  реши  какви  са  основните  му  цели,  за  какво  работи  и  се  бори,

култивирайки в себе си по-голяма възприемчивост към проблемите на околната среда с

искрена грижа за планетата и със способност за сътрудничество. Вместо да деградира

до равнодушие или меркантилност, съвременният човек трябва да може да направи

правилния за всички избор между доброто и злото. Тъй като все още етическите му

чувства и мотивация са съхранени, а не са погубени от консумативната цивилизация. 

За да осмисли дълга си обаче, човечеството като цяло задължително следва да

преосмисли  чрез  критическа  парадигма  формите  на  властта,  произтичащи  от

технологиите,  залагайки  на  разбиране  връзката  между  икономиката  и  прогреса,

самоценността на отделната личност, както и на човешкия смисъл на екологията. Без да

отрича  успехите  на  техниката  и  технологиите,  Папа  Франциск  утвърждава,  че

технократическият модел е опасен тогава, когато не признава, че пазарът сам по себе си

не може да гарантира всестранното развитие на човека и интеграцията му в социума,

нито да хармонизира отношенията човек-планета и човек-култура.

Затова е необходима  интегрална екология, включваща в себе си човешките и

социални аспекти в неразривно единство. А това предполага да се промени кардинално

начина на живот, производство и потребление.  Това е нов модел на справедливост,

който би трябвало да ни накара да разберем, че „Всяка цепнатина в солидарността и в

човешката дружба нанася вреда на околната среда“. 

Предотвратяването  на  подобна  опасност  изисква  дълбоко  разбиране  на

взаимообвързаността на личностните, семейните, трудовите, урбанистичните и всички

други отношения, включително отношението на човека към самия себе си, обединени

от  разбирането  за  общото  благо,  без  което  екологическата  криза  винаги  ще  е  е  и

социалноекологически проблем [10]. 

Папата решително подкрепя учените, както и всички вдъхновители, исторически

и  съвременни,  за  написването  на  енцикликата,  сред които  фигурира  и  Вселенският

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016



Идва ли краят на светогледния цинизъм?…     123

патриарх  Вартоломей  Първи,  понеже  той  „обръща  особено  внимание  на

необходимостта  всеки  да  се  покае  за  своя  собствен  начин,  по  който  малтретира

планетата“. Според него, екологическата криза може да бъде преодоляна само ако бъдат

извлечени „най-добрите плодове на съвременните научни изследвания, за да ни позволи

до  стигнем  до  тяхната  дълбочина  и  да  положи  основата  на  последващия  етичен  и

духовен  преглед“  на  влошаване  качеството  на  човешкия  живот,  социалния  упадък,

глобалното неравенство, слабостта на ответните мерки и честото безразличие и дори

цинизъм на управляващите.

Енцикликата пледира за диалог между нации и правителства. За него точно

това е ключът към „интегрирана екология“. Важно е да се отбележи, че тя не спестява

упреците  към  управляващите,  призовавайки  ги  да  гарантират  опазването  на

екосистемите. позовавайки се на неуспешността на твърде много световни срещи на

високо  равнище.  Глобалното  развитие  и  проблемът  за  климатичните  промени  са

свързани  фатално  и  се  оказват  едно  от  основните  предизвикателства  пред

човечеството. Нещо повече. Става дума за сериозна социална болест, чиито симптом са

климатичните предизвикателство и точно затова е нужна „трансформация на начина, по

който  сега  живеем,  в  по-голямо  уважение  към  хората  и  планетата”.  Тоест,  „Всеки

екологичен  подход  трябва  да  включва  и  социална  гледна  точка,  която  да  отчита

основните права на бедните и онеправданите...”. 

Влошаването  на  човешката  среда  води  до  деградация на  ойкумена,  но  и  до

социално  и  човешко  разпадане,  което  е  най-страшно  от  морална  гледна  точка:

„Човешката среда и околната среда се влошават; ние не можем да водим адекватна борба

с деградацията на околната среда, ако не отчитаме причините, свързани с човешкото и

социално разпадане”.

Не  бива да  се  смята  обаче,  че  Папата  си  затваря  очите  за  опасностите  пред

постмодерната цивилизация. В реч на 21 декември 2015 г. той заяви с огромна мъка

пред вярващите,  че  сегашното хаотично  състояние  на  света бележи началото на

„края  на времето“ и  че  по  това време следващата година светът може да бъде

неузнаваем. И дори обяви началото на Третата световна война. Неговата категоричност

стресна света, тъй като не е известно дали той няма предвид пророчествата от Фатима и

други  тайни  документи,  съхранявани  във  Ватикана.  Обвинителните  му  слова

продължават да кънтят в ушите на всички мислещи хора: „Докато светът гладува, гори
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и потъва в хаос, ние трябва да разберем, че тази година празнуването на Коледа за тези,

които са решили да празнуват, може да е последната им Коледа.”[11]

Става  въпрос  за  личната  отговорност  на  всеки  един  човек пред  лицето  на

планетата  и  ценностите  на  културата.  А  това  предполага  пред  всичко  промяна  в

отношението  към  хората  като  творци  на  своя  живот  и  споделящи  общи  хуманни

ценности.  Затова  не  е  случайно,  че  папа  Франциск  бе  удостоен  с  наградата  „Карл

Велики“ за неговата ангажираност за защита на мира и европейските ценности. За него

всички хора са равноправни [12] и всички са еднакво ценни за Бога. Старата Европа не

бива  да  бъде  високомерна  пред  емигрантите  и  трябва  да  търси  мостове  с  всички

християнски деноминации: 

„Трябва да уважаваме достойнството на всеки човек. Мечтая за Европа, в която

да си имигрант не е престъпление. Европа трябва да защитава и насърчава правата на

всички, без да пренебрегва своите задължения. Не искам да видя Европа, в която идеята

за правата на човека се превръща в утопия.

Нови  хора  идват  в  Европа,  защото  те  са  изгубили  всичко.  Създава  се

впечатление,  че  континентът  е  загубил  способността  си  да  бъде  иновативен  и

креативен. Какво се е случило с тази Европа на хуманизма и шампион на човешките

права? Трябва да преосмислим модела на нашето общество, създавайки работни места,

най-вече за младите хора. Мечтая за Европа, която отваря своите порти за нуждаещите

се, помага на децата и се грижи за бедните“, заяви папа Франциск пред европейските

лидери, събрали се в Рим в чест на награждаването му.

Вярвайки в реалността на божествения и човешки идеал за хуманно развитие,

папа Франциск II се превръща във вдъхновение за търсещите духовния път, отричайки

меркантилизма, егоизма и консумативизма. Това е и верният път за  евангелизация на

постмодерната култура и преодоляване присъщото иѝ  релативизиране на ценностите,

по  същество  отричаща  самата  същност  на  морала  като  универсален  регулатор  на

човешките отношения. Именно в тази интертекстуалност новият Папа изпъква не само

като велик реформатор, но и като велик учител по нравственост.
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Abstract
At first glance, it seems logical business ethics, as any ethics, to  be seen as a limitation of
freedom - both for the individual and for society. The article traces how this expectation for
limitation fits into the general trend of widening freedom in society. Successively are presented
the positions of business ethics:  for  freedom on free market  and its  expansion; for  ethical
principle  of  freedom  and  responsibility;  for  promotion  of  responsibility  and  neglect  of
irresponsibility; for threats caused by the irresponsibility on the market, which are boded as a
reason for overcoming it; for an increase of freedom by expanding rationality on the market
and in society. 
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social freedom, social rationality

Самото  заглавие  на  тази  статия  вероятно  звучи  противоречиво  за  мнозина.

Причината е, че на пръв поглед изглежда логично бизнес етиката, като всяка етика, да

се разглежда като ограничаване на свободата – както за индивида, така и за обществото.

Затова е още по-интересно да се проследи как се вписва това очакване за ограничаване

(лимитиране,  намаляване)  в  общата  тенденция  за  увеличаване  на  свободата  в

обществото (или увеличаване на обществената свобода).

Свободата - за човека, за обществото, за бизнеса

Днес е широко възприета представата, че развитието на обществото е обвързано

с  разширяването  (увеличаването)  на  човешката  свобода.  Защото  свободата  означава

избор, а човекът има свободна воля и иска да живее според нея, т.е. иска да избира и
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все  повече  да  увеличава  възможностите  си  за  избор.  Заедно  с  това  свободата  в

обществото  означава  съвкупност  от  права  (определени  свободи).  А  човекът  мери

собственото си развитие и развитието на обществото поред степените, които достига в

разширяването на възможностите за избор, както и с разширяването на правата си.

Свободата е избор и винаги предполага възможност за избор - както избор на

активност (действие), така и избор на (не)зависимост. Тези два типа възможности за

избор се възприемат и като двете страни (или два аспекта) на свободата. Те взаимно се

обуславят и пораждат сложни взаимодействия и зависимости помежду си, които винаги

са били обект на философски анализ. Двете страни на свободата обичайно се определят

като „позитивна свобода“ и „негативна свобода“; или като „свобода да“ (активност) и

„свобода от“ (независимост), според сполучливата терминология на Ерих Фром [Фром

1992: 33]. Но и при двете изборът е определящ. 

Двете  страни  на  свободата  имат и  подчертана  самостойност,  поради  което  в

повечето езици има различни думи,  за  да обозначат спецификата им.  Стремежът на

хората да увеличат позитивната свобода (свобода да) и да намалят негативната свобода

(свобода от) бележи цялото развитие на човечеството. Защото човекът винаги иска да

има повече възможности за избор на действие и по-малко зависимости. По този начин

той изразява себе си и затова е превърнал свободата във върховна универсална ценност,

чието присъствие съпровождаща човешката история. 

Свободата е изконна ценност и често хората отъждествяват съществуването си с

нея, защото тя произтича от свободната воля. А свободната воля е сред определящите

характеристики на човешката същност и е особено важна за човека, защото чрез нея

той се самоопределя чрез свой собствен закон – прави собствен избор и заявява себе си;

опитва  се  да  изгражда  света  по  своята  воля,  желания,  цели.  Изборът  е  всъщност

практическата  свобода  на  човека,  която  се  проявява  сред  обективните  закономерни

процеси наоколо. Чрез свободната си воля той фактически утвърждава дадена ценност

или си поставя за цел да постигне определена ценност. Много е важно възможностите

(вариантите) за избор да бъдат повече. 

Именно  оттук  произтича  ролята  на  морала  –  да  подпомага,  регулира  или

санкционира този избор, с което той става твърде важен за човешкото съществуване.

Заедно  с  това моралът  налага  и  отговорността  като  механизъм,  който  да  гарантира

свободата, и така отговорността се превръща в „другата страна“ на избора, т.е. „другата
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страна“  на  свободата.  Връзката  между  свобода  и  отговорност  се  е  утвърдила  като

принцип  и  е  сред  най-безспорните  морални  принципи,  върху  които  се  гради

обществената  хармония  навсякъде.  Принципът  за  съответствие  между  свобода  и

отговорност е основополагащ за морала и е валиден за всички сфери, където се прилага

моралът, без изключение. Този принцип е определящ и за повечето етически теории,

приемащи човешката свобода като абсолютна ценност. 

Днес разбирането на обществената свобода задължително включва и темата за

правата  –  важен нюанс,  свързан  със  значително  по-късно  осмисляне.  Обществената

свобода все повече е съвкупност от права. В този смисъл увеличаването на свободата в

обществото  означава  най-вече  увеличаване  правата  на  хората.  А  количеството  на

правата, гарантирани в едно общество, е критерий за степента му на развитост. 

Темата за човешките права става актуална едва през 17.в. – очевидно идеята за

правата изисква една по-голяма зрелост и икономическа развитост на обществото. Но

оттогава досега непрестанно се спори както за обособяването и систематизирането на

правата, така и за тяхното увеличаване и гарантиране. Най-общо правата се определят

като  определени  свободи  („да“  и  „от“),  които  хората  в  едно  общество  имат  като

възможности. Тези свободи обаче имат смисъл единствено и само, ако са гарантирани

по  някакъв  начин  –  в  противен  случай  напълно  се  обезсмислят.  Затова  правата

обикновено се гарантират с поемането на определени задължения. Така например дори

право  на  живот  за  хората  в  обществото  не  им  е  по  рождение  или  по  принцип,  а

съществува единствено  и  само,  ако те  взаимно  си гарантират това право,  поемайки

задължението да не посягат на живота си и да не се убиват един друг. По този начин

задълженията  стават  „другата  страна“  на  правата,  а  съответствието  между  права  и

задължения се утвърждава като всепризнат морален и етически принцип. 

За  да  се  гарантират  правата,  освен  поемането  на  определени  задължения,

безусловно се налага и необходимостта да се зачитат чуждите права. Двете изисквания

и до днес са универсален гарант на правата. Свободата в обществото започва все повече

да се възприема като съвкупност от всичко, което не накърнява правата на другите хора.

И колкото повече се развива обществото, толкова повече се увеличават правата, които са

гарантирани в  него,  но  също – и  задълженията,  които хората  трябва да поемат във

връзка  с  това.  Затова  задълженията  се  приемат  не  само  като  ограничение  на
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поведението,  но  също  –  и  като  нещо,  което  гарантира  правата  (свободите)  и  така

разширява обществената свобода.

Темата за правата без съмнение е актуална и за икономическата сфера и бизнеса,

където свободата също се визира като съвкупност от икономически права – право на

собственост, на икономическа инициатива,  на  свободна размяна,  на конкуренция,  на

печалба и др. Посочените права са определящи за стопанската дейност и трябва да са

гарантирани в икономическата макрорамка, за да се осигури нейният баланс. Важно е

да  се  отбележи  също,  че  икономическите  субекти  трябва взаимно  да  си  гарантират

правата и взаимно да поемат определени задължения. Задълженията не ограничават, а

гарантират, утвърждават и разширяват свободата им. 

Всичко,  посочено  за  свободата  изобщо,  е  напълно  валидна  и  за  свободата  в

бизнеса,  където  субектите  непрестанно  търсят  възможности  да  разширяват  своята

стопанска  инициатива  (свобода  да)  и  същевременно  да  си  извоюват  по-голяма

независимост (свобода от), като по този начин развиват пазара. Именно затова и самият

пазар се нарича „свободен“ – там доминира стремеж за увеличаване на свободата като

активност и като независимост, а също и като съвкупност от икономически права. А от

икономическите  субекти  се  очаква  взаимно  да  зачитат  своите  права  и  да  си  ги

гарантират, поемайки определени задължения.

Свободният пазар на практика мотивира свободния избор за действие на бизнес

агентите и тяхната независимост, а същевременно така стимулира свободната воля на

пазара, както и в обществото изобщо. Именно защото на пазара присъства процесът на

разширяване на свободата – и като избор на действие, и като избор за независимост, и

като съвкупност от права – там има нужда от морала, като утвърден регулатор. Моралът

е и гарант - осигурява поемането на задължения и отговорност. 

Затова  и  бизнес  етиката  няма  как  да  подмине  тези  въпроси.  Темата  за  (1)

свободата на свободния пазар и разширяването й не е просто една тавтология, а е

водеща и се анализира от различни гледни точки – дескриптивни и прескриптивни. В

тази  връзка и  посоченият  по-горе (2) етически принцип за  съответствие  между

свобода и отговорност е валиден и за отношенията в бизнеса и дори се нарежда сред

водещите стандарти на бизнес етиката - критерий за етически правилно поведение на

пазара. Важно е да се посочи, че заедно със свободата бизнес етиката (3) утвърждава

отговорността на пазара, като дори отива по-нататък - полага усилия да неглижира

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016



Бизнес етиката в контекста…     130

безотговорността, търсейки механизми за справяне с нея.  Това е важно, защото от

безотговорността произтичат множество реални и потенциални опасности – както за

самия пазар, така и за обществото, които е добре да се анализират и осмислят. Вярно е,

че (4) заплахите на безотговорността на пазара са причина за недопускането й. Но

заедно  с това бизнес  етиката  търси решения за  (5) увеличаване на свободата чрез

разширяване  на  рационалността,  като  визира  конкретни  инструменти  и

възможности, достъпни за сферата на бизнеса.

Казаното  дотук  представя  бизнес  етиката  в  съответствие  с  тенденцията  за

увеличаване на обществената свобода, а не на ограничаването й. По-нататък това ще

бъде анализирано като подзаглавия, които следват посочените пет проблемни полета.

1. Свободата на свободния пазар и разширяването иѝ

Въпреки  казаното,  разглеждането  на  бизнес  етиката  единствено  и  само  като

ограничение съвсем не е изключение. Твърди се дори, че етиката изобщо е изначално

несъвместима  със  свободния  пазар,  неразделна  част  от  който  е  и  бизнесът,  като

препятствието е именно свободата. От несъвместимостта на етиката и бизнеса пък се

извежда невъзможността на бизнес етиката – тя е вътрешно противоречиво понятие. 

На пръв поглед изводът е логичен. Самото понятие „свободен пазар“ показва, че

свободата „по определение“ е свързана с пазара – тя се приема като негова изначална и

същностна характеристика. От друга страна пък, етиката „по определение“ е свързана с

морала – тя се приема като нещо, което нормира, дава предписания, регулира и оценява

човешкото поведение и така фактически го ограничава. А като ограничава поведението,

етиката  ограничава  и  свободата.  Прави  се  извод  за  несъвместимост  на  етиката  и

свободата, а оттам – и за категорична несъвместимост на етиката и свободния пазар,

както и за несъвместимост на етиката и бизнеса. Подобна категоричност не отговаря на

действителността  и  същевременно  тласка  анализите  в  грешна  посока.  Тя  е

необоснована най-малкото заради това, че свободата далеч не означава единствено и

само спонтанност, а има и други значения. 

Свободата наистина е неотменима характеристика на свободния пазар, но тя не

бива  да  се  абсолютизира  и  да  се  разглежда  като  нещо  напълно  спонтанно  и

неограничено. Този извод произтича недвусмислено както от действителната история

на пазара,  така и от теориите,  които го анализират. Вярно е,  че в исторически план
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самите  участници  в  пазара  първоначално  го  възприемат така  –  неограничен  избор,

никакви  правила,  несмущавана  от  нищо  конкуренция,  борба  на  всеки  срещу всеки,

джунгла, без всякаква човешка намеса. По аналогичен начин това намира отражение и в

първоначалните  теории,  обясняващи  пазара,  като  теории  за  ненамесата  в  пазара,

имайки  предвид  включително  и  ненамесата  на  държавата.  Те  са  обединени  от

представата за пазара като абсолютно свободен от всякаква съзнателна и целенасочена

човешка намеса и оставен единствено на обективните, спонтанни, слепи, безсъзнателни

икономически сили. Затова и предписанията на тези теоретични модели са пазарът да

си остане свободен от намеса и  да се  ръководи само  от свободната  конкуренция,  а

очакванията им са, че „невидимата ръка на пазара“ (по емблематичното определение на

Адам Смит) спонтанно ще постигне равновесие и ефективност, както за пазара, така и

за цялото общество. Според Смит дори държавата не трябва да се намесва на пазара,

защото няма подходящи инструменти, а и ролята й е да защитава гражданите и да се

грижи за тях. Този модел наистина не остава място за каквито и да било съзнателни

човешки действия, правила, норми. А и моралът, като израз на човешката съзнателност,

рационалност и самоконтрол, няма място в спонтанните икономически процеси. Видно

е, че не може да става и въпрос за прилагане на етически стандарти и за етика изобщо.

Тези идеи са типични за пазарната практика и теориите за пазара през  18.  и 19.  в.

[Драмалиева 2014б: 52-60].

Сам по себе си свободният пазар е система, която се развива и променя. Заедно с

него се променят и възгледите в теориите, които го анализират. Постепенно става ясно,

че ефективното разпределение и преразпределение на пазара не се случва от самосебе

си, а държавата по необходимост, за добро или за зло, винаги се намесва на пазара със

своите  инструменти  и  в  името на  обществения  интерес.  Джон  Стюарт Мил е  сред

първите, които допускат, че такава намеса е възможна и така човекът може да постига

по-справедливо  разпределение,  което  прави  актуална  темата  за  социално-

политическите реформи и принципите, които трябва да ги движат. За Мил например

такъв принцип е утилитаризмът. Така в теориите за пазара държавната намеса вече не

се оспорва, а започва да се спори как тя да стане оптимална – както за пазара, така и за

обществото. Налага се мнението, че държавата трябва да се намесва балансирано като

разчита  на  правните закони,  които са  неин приоритет. Повечето теоретици приемат

намесата за неизбежна, но няма единомислие по параметрите на тази намеса. Струва си
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да посочим идеята  на  Джон  Кейнс,  че  икономическата  нестабилност  по  принцип  е

присъща  на  свободния  пазар  и  само  намесата  на  държавата  може  да  осигури

стабилност и развитие на пазара. Дебатът не секва и днес, а икономическата реалност

непрестанно  предоставя  нови  и  неочаквани  явления,  които  предстои  да  бъдат

осмислени.  Търсят  се  начини  оптимално  да  се  съчетаят  пазарни  и  извънпазарни

механизми – предизвикателство, което стои пред теоретиците, участниците в бизнеса и

политиците, както и пред цялото общество.

Защото държавата очевидно не може без намеса на пазара. На първо място, за да

осигури собственото си съществуване – тя винаги си осигурява определени вземания и

задължително контролира важни проекти и сфери. На второ място, заради ролята иѝ  да

представлява  обществения  интерес  на  пазара  –  да  гарантира  права,  да  защитава

интереси, да предпазва от вреди, да не допуска заплахи, да съхранява общите ресурси.

На трето място, за да подпомага бизнеса – да го брани от крайности и противоречия на

конкуренцията, да изгражда инфраструктура, да стопанисва непривлекателни обекти, да

налага и контролира стандартизирането на бизнеса. 

На още по-късен етап от развитието на пазара и на теорията вече се оформя

идеята,  че  целенасочената  намеса  може да  се  осъществява  не  само  външно  –  чрез

държавата и правния регулатор, но и вътрешно – чрез самите субекти на бизнеса и най-

вече  чрез  управлението  му. Тава  логично  отваря  място  на  пазара  за  действието  на

морала.  На  предимствата  му  като  утвърден  в  историята  на  човечеството  регулатор

разчита  най-вече  мениджмънтът, защото  от  него  се  очаква да  постига  печалба  като

балансира противоположни (и като че ли несъвместими) интереси – на акционерите,

служителите,  клиентите,  потребителите,  доставчиците,  местната  среда,  обществото

като цяло, както и своите собствени, за което механизмите на морала са подходящи.

Мениджмънтът  целенасочено  води  бизнеса  в  определена  посока,  подчинява  го  на

конкретни  цели,  следва  стратегии,  налага  определени  политики,  ръководи  го

организационно, взима решения и така фактически осъществява целенасочена човешка

намеса в бизнеса и то – вътрешно за самия него [Драмалиева 2014б: 162].

По този начин именно мениджмънтът става проводник и стимулатор за бизнес

етиката и тя се налага като важен мениджърски инструмент. Мениджмънтът си дава

сметка, че моралът може да създава балансирана среда във фирмата, а бизнесът може да

се възползва от нея, като предпоставка за своята ефективност. Заедно с това моралът
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може да балансира бизнеса с интересите и изискванията на обществената среда. Затова

от бизнес етиката се очаква да осигури баланс на интереси, взаимно зачитане на права и

предсказуемо поведение на пазара чрез съблюдаването на етически стандарти от всички

участници. И те също са предпоставки за ефективност.

Посоченото  по-горе  показва  как  моралът  става  важен  за  бизнеса  –  процес,

произтичащ както от собственото развитие на свободния пазар, така и от теоретичното

му осмисляне. Обособяването на бизнес етиката, от своя страна, е обясним резултат от

този процес. Неслучайно това става именно през 70-те години на 20.в., когато е общата

„инвазия“ на приложните етики – т.е. когато обществото узрява за идеята да се използва

целенасочено моралът като регулатор в сферата на бизнеса, както и в други значими и

проблемни сфери [Драмалиева 2014б: 65].

2. Етически принцип за съответствие между свобода и отговорност

Социалната  отговорност  [1] на  бизнеса  не  противоречи  на  свободния  пазар,

въпреки че,  както беше посочено по-горе,  още от времето на възникването му, като

традиционна,  се е наложила практиката да се акцентира и дори да се абсолютизира

именно свободата, а да се отрича отговорността в отношенията на бизнес субектите. Но

самото развитие на пазара довежда до идеята, че отговорността и тук е „другата страна

на  свободата“,  както  във  всички  обществени  сфери.  Етическият  принцип  за

съответствие между свобода и отговорност е приложим и на пазара, както навсякъде. 

Отговорността на бизнеса е пряко следствие от голямата икономическа свобода,

която той има на пазара, а и в обществото. Макар че преследват една цел – печалба,

участниците в бизнеса могат да я постигат с различни средства, т.е. пред тях има много

възможности, измежду които да избират. Предприемачите непрекъснато осъществяват

избор,  взимат  собствени  решения  –  те  избират  пазари,  контрагенти,  технологии,

служители,  стратегии  и  т.н.  А изборът, като  всяка рационална  дейност, винаги  има

морален аспект, свързан и с поемането на адекватна отговорност. 

Социалната  отговорност  на  бизнеса  произтича  и  от  факта,  че  бизнесът  и

обществото са неотделими и са взаимно обвързани и зависими. Бизнесът изцяло зависи

от обществото и  потребностите му. Затова всички обществени ценности са значими

също и за бизнеса, а от него се очаква да ги уважава и зачита като свои.
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Социалната  отговорност  на  бизнеса  произтича и  от  собственото  развитие  на

обществото.  С  времето  то  осъзнава  правото  си  да  се  защити  от  неблагоприятното

въздействие на бизнеса, като контролира неговите резултати и средствата за печалба.

Обществото изисква от бизнеса да му гарантира това право и го държи отговорен.

Посочените  по-горе  аргументи  са  убедително  доказателство,  че  и  в  бизнес

етиката  отговорността  трябва се  визира  според етическия  принцип  за  съответствие

между свободата и отговорността, което означава, че с нарастването на свободата се

увеличава  и  отговорността.  Такива  са  очакванията  за  етично  (етически  правилно)

поведение  на  пазара.  А  когато  това  не  се  случва  в  действителност,  съответните

отношения  или  поведение  се  оценяват  като  неетични.  В  практиката  това  означава

различни неща – като например това, че свободните инициативи и независимостта на

пазара  нарастват като цяло;  или това,  че  заради позицията  си  всеки  мениджър има

повече свобода да взима решения и съответно – той носи по-голяма отговорност от

своя служител, чиято свобода за взимане на решения е по-малка; или пък това, че като

се разширява свободата на пазара в  резултат на новите технологии,  се очаква да се

увеличават и отговорностите на предприемачите [Драмалиева 2014б: 120].

3. Утвърждаване на отговорността; неглижиране на безотговорността

Човешкото присъствие на пазара се свежда до това,  че хората имат свободна

воля и непрестанно осъществяват избор, с което правят пазара да функционира. По-

нататък то е свързано със стремеж за разширяване на свободата, както и с очакването за

съответно  увеличаване на  отговорността.  Бизнес  етиката  се  изгражда  именно  върху

разбирането за свободната воля, за разширяването на свободата, както и за нарастването

на отговорността, което съответства на тези процеси. 

В тази  връзка обособяването на  бизнес  етиката  може да се разглежда и  като

резултат от историята на идеята за социалната отговорност на бизнеса. От друга страна,

от обособяването си досега, самата бизнес етика винаги е утвърждавала и стимулирала

социалната отговорност на бизнеса и това съставлява важна част от усилията й, като

постепенно  става  и  нейна  особеност. Тази  двустранна  обвързаност  допълнително

подсилва очакването, че като се разраства свободата на пазара, бизнес субектите трябва

да носят по-голяма отговорност за избора си на поведение.
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Социалната отговорност на бизнеса не е насочена срещу печалбата, а изисква от

бизнеса да печели, като същевременно зачита етическите стандарти. Но тя не е и само

безкористна грижа и филантропия. Социалната отговорност на бизнеса означава да се

носи  отговорност  за  всеки  конкретен  избор  в  бизнеса,  да  се  зачитат  етическите

стандарти на пазара, да се подбират обществено приемливи средства за печалба, да се

съгласува бизнесът с очакванията, ценностите и правата на обществената среда, да не се

вреди на обществото и на заобикалящата го среда (социална и природна). 

Социалната отговорност изисква бизнесът да постига печалба по начини, които

зачитат етическите норми и уважават хората, общностите и природата. Тя е отговорност

за  собственото  развитие  на  бизнеса,  за  човешкия  фактор  в  бизнеса  и  извън  него

(работници,  служители,  партньори,  конкуренти,  клиенти,  обществена  среда,  др.),  за

гарантиране  правата  и  ценностите  на  обществото  като  цяло.  Затова  социалната

отговорност  се  свежда  до  определени  икономически  отговорности,  юридически

отговорности, етически отговорности [Драмалиева 2014а: 105-110].

Социално отговорното поведение е важно и затова, защото се възприема като

предпоставка  за  предотвратяване  на  множество  морални  рискове  на  пазара  и  в

обществото. Безотговорното поведение – напротив – увеличава заплахата от морален

хазарт от страна на останалите участници в бизнеса и от страна на потребителите. По

тази причина бизнес етиката категорично неглижира безотговорното поведение и търси

адекватни механизми за недопускането му или за справянето с него.

Очевидно е, че социалната отговорност на бизнеса не противоречи на пазара, но

и  не  произтича  автоматично  от  него.  Тя  трябва да  се  осмисли  като  съвкупност  от

разумни целенасочени усилия (пазарни и непазарни)  за  постигане на  баланс между

бизнеса и обществото, между икономиката и етиката. Социално отговорното поведение

в бизнеса изисква добра воля и далновидност, но също и допълнителни разходи или

пропуснати ползи. Това „етично инвестиране“ обаче се възвръща в малко по-далечен

план. От прагматична гледна точка то е една добра възможност за успех на бизнеса в

бъдеще, защото го спасява от някои рискове и несигурност, създава му благосклонност

и положителен имидж на пазара,  осигурява му синхрон със заобикалящата го среда,

допринася  за  по-доброто  му  приемане  от  обществото  и  води  до  повишен

потребителски интерес – които са все предпоставки за ефективност. 
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Бизнес етиката безусловно се осланя на моралните механизми, които стимулират

отговорността на пазара. Тя изисква спазване на етическите стандарти от всички страни

в пазарните отношения и взаимно зачитане на правата. В същото време тя изисква и

спазване на правните закони, но не приема пазарът да се регулира единствено и само от

правото.  Аргументите  за  това  са  много  и  заслужават  отделно  разглеждане [2].  В

контекста  на  настоящия  анализ  можем  да  посочим,  че  бизнес  етиката  не  може  да

допусне  поведението  на  пазара  да  се  регулира  единствено  от  правото,  защото  то  е

изразител на чужда воля и фактически ограничава свободата на волята на субектите в

бизнеса. Заедно с това правото неглижира собствената им отговорност, защото свежда

поведението  им  единствено  до  изпълнение  на  закона.  На  практика  това  означава

безотговорност, от която обаче произтичат сериозни заплахи.

4. Заплахите на безотговорността на пазара – причина за недопускането иѝ

Безотговорността  е  следствие  от  прехвърлянето  на  отговорността  и  това

„освобождаване“  или  „разтоварване“  има  различни  проявления  на  пазара.  Тук  ще

посочим две от тях, които са красноречив пример за сериозността на опасностите. 

Първо, „разтоварване  от  отговорност“  в  резултат  от  прехвърлянето  на

отговорността към институциите, свързани с правния регулатор. Това се случва, когато

с утвърждаването на правото, като по-модерен и по-съвършен регулатор, се стига до

неговото абсолютизиране и до противопоставянето му на морала, както и до крайния

възглед, че  правото изключва морала като самостоен регулатор. Тезата, че правото е

единственият  надежден,  възможен  и  достатъчен  регулатор  в  бизнеса,  прави  морала

излишен.  Но заедно с „изключването“ на морала отпада и отговорността,  защото тя

произтича  от  тясната  обвързаност  на  морала  със  свободната  воля  -  той  винаги

предполага  и  изисква  избор,  т.е.  свобода.  В  същото  време  правото  ограничава

свободната воля, защото то изразява чужда воля и изисква безусловно изпълнение. А

това същевременно е и своеобразно „разтоварване“ на индивида (общността, групата,

обществото)  от  определени  отговорности.  Защото  при  правното  действие

отговорността  се  носи  изцяло  и  винаги  от  друг  –  онзи,  който  създава  законите

(законотворец) и онзи, който ги прилага (правосъдна система), както и от държавата. 

Накратко - когато правото се фаворизира и абсолютизира, а моралът „отпада“ от

бизнеса,  фактически се ограничава свободната  воля на  бизнес  субектите,  с  което се
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ограничава и отговорността им. Те изпълняват само чужда воля – на онези, които са

юридически отговорни – и затова те самите не носят отговорност. Тази позиция често

се приема като твърде „удобна“ от самите тях, защото ги освобождава от тежкото бреме

да носят  отговорност  и  заедно  с  това им позволява да  се  концентрират върху своя

бизнес и собствената си печалба. Обикновено в бизнеса посочената практика – да се

фаворизира правото и да се отрича моралът - е просто удобен начин за прехвърляне на

отговорността  към  законотворците  и  към  правосъдието  или  за  оправдаване  и

омаловажаване на постъпки, които са в противоречие с традиционни морални възгледи

на обществото [Драмалиева 2014б: 168].

Така се оправдават неморални постъпки в бизнеса, които не са забранени със

закон. И дори ако тези постъпки доведат до ужасни щети, то отговорността (и вината)

се  прехвърля  изцяло  на  онези,  които  са  формално  свързани  с  правния  регулатор  –

законотворци,  правосъдие,  държава. Предприемачът  например  не  е  отговорен,  че

произвежда продукт, който съдържа вредна за здравето съставка, щом законодателят не

е  създал  закон,  който  да  я  забранява.  Отговорността  е  изцяло  на  държавата.  За

съжаление подобно мислене и поведение са често срещани като израз на спонтанна

защита на собствените бизнес интереси. В крайна сметка обаче това е поведение на

безотговорност  и  цинизъм,  защото  допуска  да  се  произвеждат  опасни  за  здравето

продукти, да се използват замърсяващи технологии, да се изхвърлят вредни отпадъци,

ако това не е изрично забранено от закона или законът бъде заобиколен. 

Подобно поведение е близко до спонтанните процеси, които движат пазара – то

дава възможност на субектите да се концентрират върху собствените цели и печалба, без

да се съобразяват какви средства ще използват за постигането им или как резултатите от

дейността  им  ще  се  отразят  на  другите  хора  -  допитват  се  единствено  до  закона.

Очевидно  е,  че  в  днешните  времена  на  прагматични  цели  и  ограничени  ресурси

подобен възглед е широко разпространен навсякъде по света. Той помага на хората да

вървят  по  линията  на  по-малкото  съпротивление,  да  не  носят  отговорности,  да

прехвърлят отговорността на други (политици, държава, правна система), да не страдат

от морална вина и да не си причиняват душевен дискомфорт. 

За съжаление често се отива дори и още по-далече – не само се неглижират

моралът  и  отговорността,  а  нещо  повече  –  лансира  се  максимата,  че  именно

нарушаването  на  моралните  стандарти  е  сигурна  предпоставка  за  успех  в  бизнеса.
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Широко разпространена е нагласата, че днес, в силната конкурентна среда, може да се

успява  чрез  нарушаването  на  моралните  стандарти,  но  с  придържане  към  закона.

Приема се, че съобразяването с правото е „по-малкото зло“ от съобразяването с морала,

защото законът може да се заобикаля или да не се спазва,  без да се нарушава. Това

поведение  често  се  обявява  за  прагматизъм,  решителност,  професионализъм,

далновидност, икономическо мислене,  позитивизъм.  Но  по този  начин се  оправдава

всяко неморално поведение, щом не е незаконно. Така на практика може да се допусне

всяко опасно производство и всяко друго безобразие, щом изрично не е забранено от

закона (защото всичко, което не е забранено, е позволено). 

Второ, „разтоварване“ от отговорност в резултат от прехвърлянето на риска в

бизнеса – морален хазард.  Морален хазарт [3] е явление,  породено  от безотговорно

поведение на пазара, което е предизвикано от прехвърлянето на риска, а заедно с него –

прехвърляне и на отговорността. 

В  бизнеса  съществуват  различни  форми  на  морален  хазарт.  Поради  това,  че

сериозно застрашава бизнеса моралният хазарт се определя също и като специфичен

риск. Далеч не е парадоксално, че бизнес агентите се опитват да прехвърлят също и

този  риск,  както и  останалите рискове.  Така бизнесът създава една порочна верига,

където прехвърлянето на отговорност цели да избегне риска, но същевременно създава

нови  рискове,  които  също  се  опитва  да  прехвърли. Заради  това,  че  произтичат  от

неглижирането или  прехвърлянето на  отговорност тези  рискове се  наричат  морални

рискове [4].  Някои  смятат,  че  днес  моралните  рискове  изместват  в  голяма  степен

собствените бизнес рискове и са много опасни.

Понятието  „морален  хазарт”  е въведено  от  Кенет  Ароу,  анализирайки

застрахователния пазар на автомобили в САЩ, а по-късно е отнесено към кредитния

пазар  от  Джозеф  Стиглиц [5].  Във  всички  случаи  става  въпрос  за  безотговорно

поведение на пазара, предизвикано от трансформация на риска. Важно е да се каже, че

моралният хазарт се проявява и в много други сфери на бизнеса, а също – че може да се

породи от поведението на всички пазарни участници (имащи различни роли). 

Първоначалното представяне на моралния хазарт от Кенет Ароу е във връзка с

безотговорното  поведение  на  агентите  (застрахованите)  -  т.е.  клиентите  в  една

застрахователна  транзакция  [Arrow 1971].  Чрез  сключването  на  застрахова  те

прехвърлят риска от загуби, но заедно с това прехвърлят и отговорността – поведението
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им по отношение на собствения автомобил става много по-безотговорно,  а заедно с

това  те  са  по-склонни  и  към  застрахователни  измами.  Пряко засегнати  от  моралeн

хазарт са застраховането и кредитния пазар, които в най-голяма степен са застрашени от

измами  и  безотговорно  поведение  от  страна  на  агентите  (клиентите).  Но подобно

поведение  е  възможно  и  в  други  сфери  на  пазара,  а  също  и  при  изпълняване  на

различни пазарни роли. Морален хазарт се поражда не само от поведението на агенти

(клиенти), което беше визирано, но и от поведението на принсипали (собственици) в

бизнеса, както и от поведението на държавата на пазара.

Например  принсипалите  в  банките  и  застраховането  могат  да  причиняват

морален  хазарт.  Противно  на  житейската  интуиция,  ако  се  повиши  доверието  към

банковата  система,  има  вероятност  банките  да  намалят  резервите  си  и  да  не  са  в

състояние  да  поемат  обичайните  рискове  в  банковата  практика.  Поведението  на

банковите  принсипали  в  случая  е  морален  хазарт  и  обективно  повишава  риска  от

банкова криза. Също така, ако принсипали в застраховането продават прекалено евтини

полици (заради конкурентно предимство)  или не заделят достатъчно резерви,  това е

морален хазарт, защото няма да са в състояние да изплатят щетите при нужда.

Поведението на държавата също може да е морален хазарт, макар че нейната

намеса на пазара обикновено има за цел да преодолее моралния хазарт, предизвикан от

агентите или от принсипалите. Когато например държавата гарантира депозитите, това

увеличава  доверието  в  банковата  система  и  предполага  финансова  стабилност.  Но

заедно  с  това  променя  осезаемо  пазарното  поведение.  Защото  когато  банковите

принсипали разчитат на държавните регулатори и на държавните гаранции,  у тях се

формира впечатлението, че са застраховани от загуба, която е главният риск за всеки

бизнес.  Като прехвърлят риска,  а  заедно  с него -  и  отговорността си,  пазарното им

поведение се променя към волунтаризъм и безотговорност и в резултат често следват

фалити. Затова е по-добре длъжниците да бъдат оставени да търпят загуби, за да не са

безотговорни и да действат по-разумно и дисциплинирано на пазара [Vacnin 2002]. Ето

как  интервенцията  на  държавата,  целяща  да  оживи  пазара,  фактически  стимулира

безотговорността на пазара и е реална заплаха от морален хазарт. 

Очевидно  е,  че  моралният  хазарт  изразява  не  само  специфични  морални

проблеми,  но и допълнителните рискове,  които се пораждат от трансформацията на

риска  в  бизнеса,  която  същевременно  винаги  е  и  трансформация  на  отговорност.
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Трансформацията на риска – и на отговорността, пречи за разумния избор на правилно

поведение, предизвиква икономически волунтаризъм, вреди на пазарната дисциплина и

рационалност.  Погледнато  глобално,  трансформацията  създава  един  нов  изкуствен

пазарен свят, който е твърде различен от очакваните разумни действия на отговорните

бизнес  субекти.  Именно  този  безотговорен  пазар  –  резултат  от  прехвърлянето  на

рискове  и  на  отговорности  -  възпроизвежда  непрекъснато  морален  хазарт  и  нови

морални рискове, предизвикващи  информационна асиметрия [Williamson 1975], която

кара  реалните  пазари  да  се  отклоняват от  поведенческите  модели на  традиционния

икономикс. 

Разгледаните  два  аспекта  на  безотговорността  в  бизнеса  –  в  резултат  на

прехвърлянето  на  отговорността  към  институциите  на  правото  и  в  резултат  на

прехвърлянето на риска и отговорността в бизнеса (морален хазарт) – показват ясно

защо в бизнес етиката императивно се е наложила нормата  да се носи отговорност.

Отговорността  е  основно  изискване  към  всички  участници  в  бизнеса  във  всички

пазарни отношения. Същевременно се приема, че спазването на закона също е важно,

но не достатъчно за отговорното поведение на пазара. Спазването на закона гарантира

само  юридическия аспект от отговорността,  а  нейните измерения,  без  съмнение,  са

много повече. Защото да се осланяме единствено на закона само привидно улеснява

живота и реда в обществото, а всъщност е сериозно посегателство върху свободната

воля и човешката рационалност. То е в противоречие и с разбирането за свободния

пазар изобщо, където свободата има определящо значение.

Наличието  на  свободна  воля,  както  и  необходимостта  да  се  прави  избор  на

пазара и в бизнеса са сигурен аргумент за ролята на морала и съответно – на бизнес

етиката. Ако участниците в бизнеса нямат свободна воля, а изпълняват само чужда воля

–  тази  на  законодателя  в  правото,  това  би  ограничило  цялостно  практическата  им

свобода. Но също - и тяхната отговорност, което предизвиква реални щети на пазара.

Заедно  с  това  то  противоречи  на  тенденцията  към  разширяване  на  свободата  -  за

индивида и за обществото, която е трайна насока в развитието на човечеството. 

5. Увеличаване на свободата чрез разширяване на рационалността

Тази  тенденция  е  тясно  свързана  също  и  с  темата  за  стимулирането  на

рационалността в обществото. Защото рационализирането на повече човешки дейности
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в различни сфери се приема като сигурен път за увеличаване на свободата. Бизнесът

също търси целенасочени въздействия за разширяване на рационалността. 

Наред  със  свободната  воля,  рационалността  е  същностна  характеристика  на

човека.  Нещо  повече  –  човек  се  самоопределя  като  разумно  същество  и  с  това  се

разграничава от другите живи същества. В този смисъл рационалността е типична и за

обществото.  Обаче  индивидът  често  действа  нерационално,  емоционално  или

спонтанно, давайки воля на другата – несъзнателна, страна в своята природа. Това е

валидно и за обществото, където спонтанните процеси далеч не са изключение. Но, без

съмнение, спонтанността е най-присъща за икономическата сфера – особено за пазара и

бизнеса.  Нещо  повече  –  както  вече  беше  показано,  спонтанността  често  се

олицетворява със свободата, като същностна характеристика на свободния пазар. 

Въпреки това обаче за човека собственото му развитие, както и развитието на

обществото са свързани именно с рационалността и с амбицията за разширяването й.

Затова  човекът  полага  целенасочени  усилия  да  стимулира  рационалността,  от  една

страна, а от друга - да я разширява като прибавя към нея все повече нови „територии“

от сферата на безсъзнателното и спонтанното в света. 

Разумът е важен за човека, тъй като чрез него достига до познание за света, чрез

което пък  разширява свободата  си.  Защото  познанието  представя  възможностите  за

избор измежду различни варианти на реалността и така разширява свободата на волята.

Това прави разума значим за всяка дейност във всички обществени сфери. 

Рационалността произтича от разума и е пряко свързана с взимането на решения,

които  съпътстват всеки  свободен  избор  на  индивида  или  общността.  Рационалният

избор на индивидите и групите в обществото формират обществената рационалност.

Целенасоченото поведение и взимането на решения на практика характеризират всички

сфери. Но, за разлика от житейската, в публичната сфера и в бизнеса става въпрос не

просто  за  решения,  а  за  управленски  решения,  свързани  с  упражняване  на  власт,

налагане на политики, обоснованост на избора. Ето защо обществената рационалност

винаги е обвързана с властта, а взимането на решения е същевременно и упражняване

на власт. Рационалността е в тясна връзка с всички политики – онези действия, които

налагат целенасочени решения, както и с институциите, които ги подпомагат. Търсят се

начини за оптимизиране на обществените решения, за да се постигат желаните цели в
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обществото. Затова се изследват предпоставките и механизмите за рационален избор на

различни равнища. 

Всичко това засята  и  бизнеса,  където разумът  и  рационалността  очевидно  са

важни.  Те  подпомагат  взимането  на  решения,  изработването  и  налагането  на

определени  политики  и  стратегии,  както  и  изобщо  упражняването  на  власт  от

мениджмънта.  По  този  начин  те  стават  средство  за  разширяване  и  гарантиране  на

свободата. В контекста на казаното става ясно защо в деловата сфера и конкретно – в

бизнеса, обикновено се говори не просто за избор, а за рационален избор. 

Рационалният избор се разбира като целенасочена човешка намеса и съзнателно

„моделиране“ на социалното и икономическо поведение в  границите на обективната

даденост. Това не е просто акт, а процес - на избор, решение и действие, при който е

важно  разходите  и  печалбите  да  се  балансират така,  че  да  се  достигне  максимално

превъзходство.  Затова рационалният избор,  като теоретичен модел,  е от значение за

много науки – икономика, политология, социология, философия. 

В този контекст темата за отговорността, дискутирана по-горе, също има важно

място и е неразделна част от рационалния избор. Обществената рационалност означава

същевременно  и  адекватна  (съответна  на  свободата)  отговорност  за  управленските

решения, за упражняването на власт, за налагането на политики. 

Бизнесът несъмнено е разумна делова дейност, която си поставя разумни цели и

търси  адекватни  средства  за  постигането  им.  Затова  взимането  на  решения  е

изключително важно за бизнеса, но не по-малко важно е и това – те да са отговорни.

Отговорните  управленски  решения  са  свързани  с  такива  ключови  въпроси  за

обществото  като:  балансиране  на  разходите  и  печалбите;  овладяване  на

неопределеността и свеждането й до рискове; анализ на риска; адекватна оценка. 

Днес  става  все  по-важно  всички  участници  в  бизнеса  да  взимат  правилни

решения,  с  които да  разширяват рационалността  на  пазара.  Същото  се  отнася  и  за

решенията, с които държавата се намесва на пазара. Това предполага изграждането и

следването на определени политики - вътрешни (идващи от мениджмънта) и външни

(идващи главно от държавата) по отношение на пазара. Все по-актуално е и да се носи

адекватна отговорност. Отговорните решения са приоритет както за предприемачите в

ежедневната  им  дейност, така и  за  външните  институции,  намесващи се  на  пазара.

Бизнес етиката безусловно налага това изискване. 

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016



143     ВАЛЕНТИНА ДРАМАЛИЕВА

Правилното решение в  бизнеса е  допълнително комплицирано от това,  че то

винаги е обобщение на различни аспекти за правилност – икономическа, юридическа,

етическа,  технологична.  Затова  бизнес  етиката  отделя  специално  внимание  на

взимането на  решения в  бизнеса  и  на  многостранните анализи,  които трябва да ги

предшестват.  Те  задължително  са  базирани  на  общоприети  ценности  и  етически

стандарти, които надеждно подпомагат рационалния избор към печалбата.

Може да се каже, че бизнес етиката не само разчита на рационалността, но и тя

самата цялостно подсилва рационалността на пазара. Тя стимулира разумния избор в

бизнеса  като  контрапункт  на  спонтанността;  насочва  към  търсенето  на  правилни

решения,  които  са  едновременно  икономически,  юридически  и  етически  правилни;

изисква отговорност, която да е адекватна на свободата на взетите решения; разработва

механизми за  взимане на  правилни решения  на  всяко ниво  в  бизнеса,  като разчита

много на етическия анализ и оценка; полага усилия да се рационализират всички важни

за бизнеса отношения  – отношенията между самите субекти (тези между фирмите и

тези във фирмите),  както и  отношенията между бизнес субектите,  от една страна,  и

потребителите, клиентите, обществото, от друга. 

Заедно с това бизнес етиката е в унисон и с общите усилия в обществото да се

рационализира  и  оптимизира  човешката  дейност  чрез  общ  съвременен модел  на

организация. В този контекст също се разчита на безспорните предимства на морала

като утвърден обществен регулатор. Организирането на човешкия фактор днес е важен

приоритет на мениджърите, за което те много разчитат на бизнес етиката. От тях се

очаква да стимулират морала в своите фирми и да създават етическа компетентност и

етическа нагласа у своите служители. Всичко това също потвърждава общата нагласа за

увеличаване на рационалността в бизнеса. 

Същевременно днес все по-често се говори за обща криза на рационалността в

съвременното  общество.  Симптомите  се  свеждат  до:  ширещи  се  съмнения  в

обществената рационалност и фаворизиране на спонтанността на всички нива, стигащо

да краен либерализъм; оспорване на морала и възхваляване на липсата на отговорност

като  облекчение;  абсолютизиране  на  формалната  справедливост  и  правния

позитивизъм, а същевременно - допускане на обща ерозия в правосъдието; налагане на

процедурна  рационалност  и  бюрократизиране  на  обществото;  управленски  кризи;

толериране  на  престъпността;  засилен  натиск  върху  гражданите;  криза  на

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016



Бизнес етиката в контекста…     144

демокрацията.  Кризата на рационалността засяга взимането на решения на различни

нива в икономическата система, както и в цялото социално управление, включително -

политическите решения, с които държавата се меси в икономиката. 

Но точно затова разумният избор става все по-ценен като средство да се достигат

конкретните  цели  на  обществото  при  силно  ограничените  възможности.  Тъй  като

процесите  в  обществото  взаимно  си  влияят,  преодоляването  на  общата  криза  на

рационалността  изисква  целенасочени  усилия  от  различни  посоки.  А  това  е

предизвикателство за бизнес етиката и за етическия анализ, който тя налага.

***

Свободата  на  свободния  пазар  отдавна  не  се  разбира  само  като  проява  на

обективни  и  спонтанни  икономически  процеси  и  закони,  нито  се  приема  като

безусловен абсолют. И това е съвсем логично. Свободният пазар допуска допълнителна

и целенасочена човешка намеса -  както външна (от държавата),  така и вътрешна (от

мениджмънта). А днес, в условията на демократичното развитие на обществото, той все

повече допуска намесата и на други външни фактори, освен държавата. Най-често това

са граждански структури и формирования, които използват специфични механизми, за

да  защитят  интересите  на  потребителите,  на  определени  групи  от  тях  или  на

обществото  като  цяло.  Без  съмнение  държавата,  мениджмънтът  и  потребителските

структури интервенират бизнеса, а това извежда на преден план необходимостта да се

дозира намесата,  за да не се допуска дестабилизиране на пазара.  Затова въпросът за

регулирането на пазара е актуален и придобива етически аспект. Търсят се адекватни

механизми  за  регулиране,  но  също  -  и  предварителен  регламент. Бизнес  етиката  се

възприема като такъв регулатор.

Нарастващото влияние на бизнес етиката в днешно време несъмнено е свързано

и  с  приноса  й  към  тенденцията  за  увеличаването  на  свободата  в  обществото.

Съблюдаването на бизнес етиката се разглежда не просто като ограничение на бизнеса,

а като предпоставка за ефективност на бизнеса. Икономическите субекти имат интерес

да зачитат етически стандарти, защото това помага за балансирането на стопанските

взаимоотношения и ги улеснява. Същевременно то е и предпоставка за ефективност.

Обществото също държи на бизнес етиката, за да може да въздейства върху бизнеса не

само с икономическите механизми на платежоспособното търсене, но и със средствата
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на  морала.  За  обществото  бизнесът  е  едновременно  благодетел,  но  и  потенциална

заплаха. За да защити интересите си и собственото си оцеляване, обществото иска от

бизнеса да бъде социално  отговорен  и  да зачита  етическите  стандарти.  Завишените

изисквания за по-добро качество на стоките и услугите, за по-надеждно опазване на

природната  среда,  за  по-икономично  изразходване  на  суровините  и  др.  наистина

ограничават бизнеса, но заедно с това стимулират развитието му и конкуренцията на

пазара, което също е предпоставка за ефективност.

Свободата  на  свободния  пазар,  освен  че  не  е  безусловен  абсолют, очевидно

допуска  ограничения  в  името  на  постигането  на  значими  човешки  цели.  Тя  се

отдалечава от представата  за спонтанност и все повече се разглежда в  контекста  на

утвърдени етически представи:  за  разширяване на  свободата,  за  съответствие между

свободата  и  отговорността,  за  фаворизиране  на  отговорността  и  неглижиране  на

безотговорността,  за  борба  със  заплахите,  идващи  от  безотговорността,  за  взаимно

зачитане  на  правата  от  всички участници  в  бизнеса,  за  поемане  на  задължения,  за

спазване  на  етическите  стандарти.  По  този  начин  свободата  не  се  конфронтира,  а

напротив - намира съответствие, както с пазарните особености, така и със значимите

човешки цели на пазара и извън него. 

БЕЛЕЖКИ

[1] Социално (социална отговорност) тук винаги се употребява в широкия си смисъл –
като  синоним  на  обществено,  а  не  в  тесния  смисъл,  наложен  от  публичната
администрация, който го обвързва с хора или кръгове в неравностойно положение, т.
нар. социално слаби.

[2] По  този въпрос виж публикацията на автора, където се сочат 10 групи опасности,
произтичащи  от  абсолютизирането  на  правото  и  неглижирането  на  морала
[Драмалиева, В. 2013].

[3] Морален  хазарт идва  от  (англ.)  hazard –  риск,  опасност -  и  не  трябва  да  се
асоциира с българското значение на хазарт – игра в която се залага. В англ. за хазарт се
използва gambling. Такава непрецизност обаче често е налице и тя води до смесване на
понятията, грешна употреба, неразбиране. За да не се допуска това, авторът препоръчва
на български да се  изписва  морален хазард (вместо  хазарт),  но  това все  още не  е
възприето.

[4]  В случая  морално не се употребява в оценъчен смисъл (морално положително), а
като особеност, обвързана с морала, каквото в случая е отговорността. Не бива да се
спекулира с понятието морални рискове - тези рискове не се одобряват от морална гл.т.,
а напротив – те са опасна заплаха.
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[5] По този въпрос виж публикациите на автора [Драмалиева, В. 2008].
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ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ ЗА

ВЗЕМАНЕ НА БИОЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MAIN MODELS

OF BIOETHICAL DECISION MAKING

STANKA HRISTOVA

Abstract
In  practical  ethics  the  problem of  decision-making  is  examined  in  three  main  directions:
ethical  decision-making  methods,  ethical  decision-making  in  various  areas  and  ethical
decision making models. In the field of bioethics successful decisions are made on the basis
of  the  principlist,  casuistic  and situational  ethical  decision  making  models.  Everyone has
advantages and disadvantages. All of these models are based on procedural decision-making
model. The study of models brings us to the conclusion that, if a complete and non-conflicting
model for ethical decision-making is at all possible to exist, it could only be a procedural one.

Keywords.  ethical  decision-making models,  principlist  model,  situational  model,  casuistic
model, procedural  model.

Вземането на биоетични решения в съвременния свят се затруднява по много

причини, три от които са съществени. 

Първата е липсата на общоприета, общосподеляна и общозадължителна система

от ценности и норми. Мултикултурализмът, феминизмът, движенията в защита правата на

човека и т.н. наложиха признаването на ценностите и нормите на отделните индивиди и

групи в обществото за равноценни – днес всеки има право на собствен морал. Всяка

индивидуална или групова позиция става морално и етически необорима и оправдана.

При тези условия вземането на индивидуални и групови биоетични решения се изправя

пред необходимостта от съобразяване с много, разнородни, противоречащи си ценности и

принципи.
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Втората е,  че  отделните  групи  и  индивиди,  принадлежащи  към  различни

професионални, верски, gender и пр. слоеве, показват значими различия при вземането на

биоетични решения.  Според изследванията  на Гилиган,  жените,  за  разлика от мъжете,

вземат етични решения,  обосновавайки ги  не  чрез  правата  и  дълга,  а  чрез  близостта,

връзката, взаимоотношенията и контекста [вж. Gilligan C., 1982: 16-17]. Съпричастността,

грижата,  съчувствието,  емпатията,  емоционалните и неформалните контакти се  оказват

решаващи за жените-ръководители, когато трябва да се вземе решение относно награди,

санкции, служебно издигане и т.н.

Третата е развитието на новите биотехнологии, които изискват от вземащите

биоетични решения поемане на дългосрочна отговорност, базирана върху етическа и

професионална компетентност. Създаването на все повече нови лекарствени средства,

усъвършенстването на методите,  техниките и процедурите в областта на медицината

изправят вземащите решение пред невъзможността да предвидят всички последици от

своите решения. Непредвидими напълно са не само далечните, но и близките следствия.

Това, което днес и в този момент изглежда морално оправдано, утре може да се окаже

морално зло. 

Не е случаен в този контекст интересът към създаване на различни модели на

вземане на  биоетични решения,  всеки  от който претендира  за  общовалидност, но  и

всеки от който има своите предимства и недостатъци.

Най-елементарните и използвани в ежедневието модели на вземане на етични

решения са емпирични и се основават върху минал опит, здрав разум, навик, интуиции,

емоции, предразсъдъци и т.н. Решенията се вземат без систематично, последователно

логическо обосноваване на базата на някаква етическа теория или принципи. 

Миналият опит –  индивидуален и колективен – участва в  скрит или явен,  в

неосъзнат или осъзнат вид при вземането на етични решения. Индивидуалният минал

опит обаче  не  може да  произвежда общовалидни морални принципи и  критерии за

оценка на ситуациите. Той е основан върху индивидуалните ценности и вярвания на

вземащия  решение  и  поради  това  е  до  голяма  степен  субективен.  За  разлика  от

индивидуалния,  колективният  минал  опит  може  да  произвежда  общи,  макар  и  не

общовалидни принципи, доколкото в споделения съвкупен минал опит кристализират

споделени ценности. 
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Недостатъците на този модел са, че миналият опит, колкото и да е разширен и

обобщен, все пак се отнася за определена област, практика или ситуации и не може да

се екстраполира върху всички решения. Биоетичните решения обаче могат изцяло да се

основават  върху  индивидуален  и  колективен  минал  опит  в  случаите,  когато

особеностите на проблемната ситуация позволяват. Става дума за типични и повтарящи

се в дадена област конфликтни ситуации, разрешаването на които е било успешно в

миналото. Но новите и необичайни ситуации изискват, освен осланянето на минал опит,

рефериране и към някакви общоприети и общосподеляни ценности и норми, за да се

осигури валидността и приемливостта на решението за всички заинтересовани от него

субекти.

Миналият  опит  често  е  основан  върху  навика,  което  води  до  изключване  от

процеса на вземане на решение на рационалния момент и до просто приложение на

придобития в миналото опит върху сходни или подобни ситуации и случаи. Рискът при

вземането на такива, основани върху навика и до голяма степен автоматични, етични

решения се състои в неглижирането на особеностите на конкретната ситуация за сметка

на подобието и  с  предходните.  Всяка ситуация на  вземане на  етично решение е по

своему  уникална  и  навикът  може да  игнорира  или  пренебрегне  тази  уникалност, в

резултат на което да се стигне до неадекватно на ситуацията решение. Навикът често

дава измамна сигурност в правилността на решението. Той е добър подход в рутинни

ситуации,  но  рутинните  ситуации  са  лишени  от  алтернативността  на  избора  и  от

драматичността и риска на решението.

Вземането на етични решения на базата на  здравия разум затваря решението в

определени културни граници, в които този здрав разум се е формирал. Решението е

съобразено с  обичайната  морална практика,  но  е  валидно само за ситуирани в тази

обичайна практика случаи. В други ситуации, в други културни ареали то може да се

окаже съвсем неадекватно. Вземането на решения в съгласие с обичайния морал обаче

има  предимството  за  разпознаваемост,  поради  еднаквите  или  близки  по  смисъл

значения,  влагани  в  ценностите  и  нормите.  Решението  не  се  нуждае  от  специална

етическа  обосновка,  то  реферира  към  познатото  и  приетото  и  затова  разчита  на

одобрение и разбиране.

Моралните  интуиции  и  чувства са  елемент  на  всяко  етично  решение,  но  в
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рационалните решения те остават на заден план. Съществуват обаче морални решения

изцяло  основани  върху  интуиции  и  чувства,  моментни  емоции  и  настроения.

Интуитивното схващане на ситуацията, на нейните особености, на възможното решение

на проблема е много важно при необходимост от бързи решения, при липса на навици

за вземане на решение и на специализирана етическа подготовка. Интуитивни решения

се вземат, когато ситуацията позволява отнесеност към установени трафаретни изходи.

Рискът при емоционалните решения е в променливостта на емоциите и настроенията

дори  в  рамките  на  една  и  съща  ситуация,  в  ограничената  перспектива  относно

последиците, в липсата на етическа обоснованост, в подчертаната субективност, които

могат  да  доведат  до  неадекватност  и,  в  случаите  на  вземане  на  решение  засягащо

другите,  до налагане на собствените усещания за добро и зло на този, в името и от

името на когото се вземат.

Миналият  опит,  здравият  разум,  навикът,  емоциите  и  интуициите  могат  да

окажат значимо влияние върху вземането на решение. Ситуацията никога не може да

бъде напълно изчистена от емоции, предразсъдъци, предубеждения, заинтересованост

от един или друг изход от нея. Дори когато решенията се вземат от експерти, те не са

безучастни към ситуацията и към субектите, за които се взема решението. Водени от

чувства  или  характерологични  особености,  решаващите  са  склонни  или  към

провокиране, или към избягване на конфликти, към търсене на компромиси или към

безкомпромисност. Неслучайно елементи от всички тези инстанции на съденето в една

или  друга  форма  и  в  една  или  друга  степен  биват  инкорпорирани  в  теоретичните

модели за вземане на биоетични решения.

Теоретичните  модели  са  предимно  рационални. Те  следват  някаква  строга

логическа процедура, изискват етическо обмисляне и обсъждане от теоретични позиции

или от позициите  на  някаква съвкупност  от  ценности,  норми,  принципи и правила,

стремят се към намаляване влиянието на емоции, предразсъдъци, предубеждения. Те

изискват  морално  мислене  и  разсъждение,  рефериране  към  теоретично  обоснован

подход и съответно към теоретично обосновани принципи.

Предлагат се основани върху различни принципи, философски теории, морални

инстанции и т.н. модели [1]. В тях се реферира към няколко основни етически теории –

деонтология, утилитаризъм, принципизъм, етика на добродетелите и т.н. Деонтологията
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изисква  да  се  следват  повелите  на  дълга  и  да  се  спазват  принципите  и  правилата,

утилитаризмът  настоява  за  строго  претегляне  на  баланса  между  цели,  средства  и

резултати, принципизмът посочва конкретни правила за обосноваване на решенията в

професионалната  сфера,  етиката  на  добродетелите  акцентира  върху  морала  на

вземащите решение.

Към  основните  рационални  модели  на  вземане  на  решение  се  отнасят

принциписткият, ситуационният, казуистичният и процедурният..

Принциписткият  модел (Т.  Бийчъм  и  Дж.  Чилдрес),  широко  прилаган  в

биоетиката,  се  основава  на  четири  принципа,  извлечени  от  етическите  теории  на

утилитаризма, кантианството, либералния индивидуализъм.  Този модел обикновено се

съчетава с  „правилата на правилното мислене и разсъждение”,  но не в процесуален

смисъл („стъпка по стъпка”), а в смисъла на необходимите за всяко логически правилно

разсъждение  елементи  –  намиране  на  обективна  информация,  осигуряване  на  ясни

дефиниции,  възприемане  на  определен  кодекс,  използване  на  примери  и

контрапримери, анализ на аргументи.

Четирите основни принципа на биоетиката, описани за пръв път в един доклад

на Американската национална комисия по биоетика и развити по-нататък от Бийчъм и

Чилдрес,  са уважение към автономията, не вреди, прави добро и справедливост [вж.

Beauchamp and Childress,  1989: 67-307]. Към тях постепенно се „прилепват” и други

принципи – уважение към човешкото достойнство, свобода на научните изследвания,

пропорционалност, плурализъм, предпазливост и др.

Принциписткият  модел,  също  като  останалите,  се  прилага  при  вземане  на

решение в конкретни ситуации.  Но за разлика от другите модели,  изисква директно

приложение на принципите в конкретни ситуации, без оглед на спецификата на тези

ситуации, т.е. има висока степен на задължителност и ригоризъм. Той е приложим най-

вече в качеството на рамка, на морален кодекс, който не бива да бъде нарушаван при

вземането  на  решение.  Допуска  обаче  субординация  на  принципите,  което  ги

„омекотява” и дава възможност да се нарушават или пренебрегват едни принципи за

сметка на други. 

Недостатъците на принциписткия модел са няколко.

Първо.  Както  отбелязват  К.  Данер  и  Б.  Герт [вж.  Ainslie,  D. 2004:  2102],
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принципите, предложени от Бийчъм и Чилдрес в първите три издания на „Принципи на

биомедицинската етика”, не са изведени от една етическа теория и не се основават на

един етически подход. Те са свързани едновременно с деонтологията и с утилитаризма,

поради което не могат да бъдат организирани в завършена и непротиворечива система.

Вследствие на това те не могат да предложат реално ръководство при вземането на

решения  в  случаите,  когато  се  сблъскват  различни  принципи,  тъй  като  вземащите

решение не са в състояние да обосноват избора на един принцип пред друг, ако те се

основават на различни етически теории. Този избор може да бъде само арбитражен.

Второ. Вътрешната противоречивост на принципистския модел може да доведе

до  невъзможност  за  разрешаване  на  възникналите  проблеми  при  необходимост  от

едновременното  приложение  на  два  и  повече  принципа  в  една  и  съща  ситуация.

Например при третиране на един казус едновременно от позициите на принципа за

ценността на човешкия живот и правото на достойна смърт, както е при проблема за

евтаназията;  между принципа на  конфиденциалността  и  принципа на  общото благо,

когато  лекарят  разполага  с  информация  за  индивидуалния  генетичен  статус,  която

засяга родствениците и т.н.

Трето.  Използван  като  база  за  разрешаване  на  етическите  проблеми,

принциписткият модел често води до невъзможност за вземане на решение, не само

защото свързаните с  различни етически теории принципи се  съчетават трудно,  но и

защото  понякога  е  трудно  да  се  вземат  решения  дори  на  базата  на  един  от  тях.

Принципът не вреди изисква да се „претеглят” последиците и, само ако те са добри, да

се  вземе решение.  Но за  да  „претегли” последиците (близки и  далечни),  вземащият

решение трябва да се съобразява с анализа на ползите и вредите,  който не винаги е

категоричен  в  своите  заключения.  Трудно  е  да  се  предвидят  всички  последици,

днешните ползи могат да станат утрешни вреди и обратно. Възниква и въпросът за кого

последиците са добри, може ли да са добри за всички и т.н. Дори ако ползите и вредите

са  точно  калкулирани,  ако е  установена  доминация  на  ползата  или  на  вредата,  ако

всички възможни последици са  предвидими,  проблемът да се  вземе добро етическо

решение остава. В най-добрия случай решението може да е добро за конкретен казус, но

едва ли би имало общовалидност и би било припознато като етически релевантно от

всички заинтересовани.
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Четвърто.  Макар  да  се  прилага  към  конкретни  ситуации  и  казуси,

принциписткият  модел  не  предполага  вземането  на  решенията  да  става  с  оглед

спецификата на ситуацията. Той предполага разглеждане на ситуацията на конкретния

казус само с оглед избора на принцип, който да се използва при решаването на казуса.

Неслучайно  една  от  най-силните  критики  към  този  модел  идва  от  страна  на

ситуационната и казустичната етика. Ал. Джонсън и Ст. Тулмин [вж.  Ainslie, D. 2004:

2102] например считат, че принциписткият модел не е надеждно средство за решаване

на  моралните  дилеми,  но  според  тях  основният  му  недостатък  не  се  състои  в

основаването  му  върху различни  философски  теории.  Техният  практически  опит  за

решаване  на  конкретни  етически  казуси  показва,  че  недостатъкът  му  произтича  от

трудно  постижимото  съгласие  относно  избора  и  обосноваването  на  всеки  принцип,

независимо какъв е неговият теоретичен произход. Дори членовете на една етическа

комисия  или  съвет  да  не  са  в  състояние  да  постигнат  съгласие  при  избора  на

философска или етическа теория, те могат да постигнат съгласие при разглеждането на

специфичните обстоятелства  на  отделен  казус  и  да  дадат адекватно предложение за

разрешаването му.

В последните две (четвърто и пето) издания на книгата си Чилдрес и Бийчъм

възприемат  критиките  за  абстрактността  и  липсата  на  контекстуалност  на

принциписткия  модел  и  се  опитват  да  инкорпорират  в  него  някои  елементи  на

ситуационния и казуистичния модели. Те поясняват, че приложението на принципите

трябва  да  включва  „спецификация”  в  зависимост  от  ситуацията  и  от  подобието  на

конкретния казус с вече съществуващи казуси. Нужно е също вземащите решения да

„балансират” специфицираните версии на принципите в зависимост от ситуацията, за

да постигнат „рефлексивно равновесие”.

Те са съгласни и с критиките, че обосноваването на принциписткия модел чрез

конвергенцията на различни етически теории създава проблеми при използването му.

Затова се опитват да обосноват този модел чрез позоваваното на теорията за обичайния

морал, която се основава върху споделяния в едно общество общ морал, здравия разум

и  традицията.  Според  тях  четирите  принципа  експлицират  това,  което  присъства

имплицитно в обичайния морал. Разбира се, позоваването на обичайния морал също не

се възприема за продуктивно. Светостта на човешкия живот, както отбелязва Р. Дуоркин
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[вж.  Ainslie,  D. 2004:  2103],  заема много по-съществено място в обичайния морал в

сравнение с четирите принципа, но не е възприета като принцип от Бийчъм и Чилдрес.

Пето.  Етичните  принципи  са  пределно  общи  правила,  които  нормативират,

регулират  и  санкционират  човешкото  поведение.  Те  обаче  не  представляват  строго

йерархизирана и субординирана система, често са от един порядък, с еднакво висока

ценност. Много е трудно във всяка конкретна ситуация да се определи и обоснове кой

от тях е с най-висока степен на общност и значимост, кой е най-висш, за да може, в

случай на конфликт между различни принципи или между принципите и правилата, той

да служи като арбитър и да се прилага безпрекословно. Затова в случай на конфликт е

трудно  да  се  прави  избор  и  да  се  взема  решение  чрез  позоваване  на  степента  на

общност  на  всеки  един  от  тях.  Въпреки  това  в  различни  конкретни  ситуации

относителен приоритет може да има един или друг принцип.

Шесто.  Много е  трудно  също във  всяка  конкретна  ситуация  да  се  реферира

директно към общите принципи и от тях да се извеждат правила за действие и вземане

на решение в тази ситуация. Затова в своята професионална дейност хората се нуждаят

повече от конкретни правила, отколкото от общи принципи. В областта на биоетиката и

на медицинската етика са изработени и продължават да се създават десетки и стотици

становища, етически кодекси, формират се етични комисии, дискутират се конкретни

казуси. Заедно с това съдържанието, обхватът и сферата на приложимост на етичните

принципи се конкретизират до отделни правила за всяка конкретна дейност. Въпреки

опитите  за  конкретизация  и  операционализация  на  общите  принципи  обаче,  в

практиката често се наблюдават конфликти помежду им, както и между тях и правилата.

Независимо  от  несъвършенствата  си  принциписткият  модел  е  с  най-широко

приложение  при  вземането  на  биоетични  решения.  Всички  становища,  позиции  и

ръководства на европейските биоетични комисии и съвети например са изградени на

базата на четирите основни принципа и техните конкретизации.

Ситуационният  модел е  обоснован  теоретично  и  широко пропагандиран  от

Флетчър  в  книгата  му  Ситуационна  етика:  Новият морал [вж.  Gustafson,  J., 1992:

1152].  Според  този  модел  решението  е  детерминирано  от  контекста  на  всяка  една

отделна  ситуация,  зависи  от  конкретните  обстоятелства  и  се  променя  според

специфичното им съчетание, т.е. то може да бъде само контекстуално, макар и да се
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взема  от  определени  етически  позиции.  Поради  обвързаността  на  ситуационните

решения с контекста на всяка ситуация, този модел е наричан също контекстуален.

Според Флетчър в продължение на столетия в християнската етика към процеса

на вземане на етични решения са били прилагани два основни подхода и съответно са

били реализирани два основни модела – легалисткият и антиноминалисткият.

Легалисткият подход  (модел),  по  мнението на  Флетчър,  основава процеса  на

вземане  на  етични  решения  върху  система  от  имитиращи  правните  предписания

предварително  изработени  и  универсално  приложими  правила  и  норми,  които  се

абсолютизират.  По  тази  причина  той  обвинява  легализма  в  „идолопоклонничество”

[Fletcher, J., 1967: 31]. Легализмът не разглежда всеки конкретен случай контекстуално,

а сравнява предписанията с поведението и дава заключения относно спазването или

нарушаването  на  тези  предписания.  Извънконтекстуалността  на  легализма  не  дава

възможност  за  вземане  на  адекватни  на  конкретната  ситуация  решения,  доколкото

контекстът предварително се изключва от процеса на вземане на решения – прилага се

буквата, а не духът на закона [вж. Fletcher, J., 1966: 18.]. Според Флетчър легалисткото

изискване за строго придържане към недопускащи изключения и отклонения морални

правила не отчита възможността за негативни последици от взетото решение и изобщо

не  се  съобразява  с  наличието  на  такава  възможност.  Това  влиза  в  противоречие  с

основния принцип на ситуационната етика – утилитаристкия. Антиноминалисткият

подход (модел) изобщо отхвърля нравствените принципи, правила и предписания, опира

се единствено и само на ситуацията при вземането на етически решения, поради което е

изцяло релативистичен.

Ситуационната  етика  и  ситуационният  модел,  предлагани  от  Флетчър,

претендират  за  „средина”  между  легализма  и  антиноминализма,  опитвайки  се  да

съчетаят  ситуацията  и  принципите,  контекста  и  генерализациите.  Той  твърди,  че

ситуационният  модел  е  „трети  подход”  към  моралното  мислене  и  разсъждение  при

вземането на етични решения, който преодолява недостатъците както на легализма, така

и на антиноминализма. Тази претенция за средина обаче е доста съмнителна, тъй като

този  модел  поставя  акцент  върху  персоналността,  релативността,  прагматизма  и

позитивизма за сметка на нормативността.

Според Флетчър човек не може да докаже кое е правилно и кое е неправилно,
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защото  действията  нямат  „субстанция”  или  „жизнена  реалност”  извън  конкретната

ситуация [вж. Fletcher, J., 1966: 142-143]. Нашите морални присъди са решения, а не

легалистки заключения, постигнати чрез извличане на едни универсални принципи от

други универсални принципи. Затова само автономните индивиди в актуална ситуация

могат да намерят отговора на една морална дилема, решавайки дали да следват, или не

някакви принципи. 

Докато  за  легализма  моралните  принципи  са  абсолютни  и  универсални

независимо от ситуацията, за ситуационализма те са относителни. Дори Десетте Божи

заповеди не са валидни винаги и във всяка ситуация, поради което нямат задължителен

характер и  могат да  бъдат интерпретирани в  зависимост от условията на  ситуацията

според  основния  постулат  на  ситуационната  етика  –  „обстоятелствата  променят

правилата и принципите”. Хората, обстоятелствата и подробностите в една ситуация са

много по-важни от всеобщите принципи, които са изведени директно или индиректно от

естественото  право,  библейските  максими  или  рационалните  теории [вж.  Fletcher,  J.,

1967: 35].  Контекстуалното  съответствие,  това,  което  е  подходящо,  е  цел  на

ситуационализма, а не това, което е добро или правилно само по себе си [вж. Fletcher, J.,

1966: 28]. Принципите могат да бъдат суспендирани, игнорирани или престъпвани,

ако правейки това човек може да постигне по-голямо добро, отколкото следвайки ги.

Въпреки това решенията не могат да бъдат напълно произволни. Флетчър поставя в

основата  на  ситуационната  етика  любовта  –  agape,  разбирана  в  смисъла  на

християнството като любов към ближния, съчетавайки я с утилитаристкия принцип за

„най-голямото  добро  за  най-голям  брой  хора”.  Вземането  на  морално  оправдано

решение в рамките на ситуационния модел означава съобразяване с два основни факта

– любовта и ситуацията в тяхното единство. 

Любовта стои над закона и всички правила, противоречащи на любовта, може, а

понякога  и  трябва  да  бъдат  пренебрегвани  в  процеса  на  вземане  на  решения,  ако

любовта изисква нарушаването им. Любовта е единствената цел, която не е релативна и

условна, която винаги е цел сама по себе си [Fletcher, J., 1966: 129]. От друга страна, ако

решението води до умножаване на общото благо, увеличава удоволствието и намалява

страданието  в  съгласие  с  изискванията  на  утилитаризма,  то  е  правилно.  Според

Флетчър  ситуационализмът  е  вид  утилитаризъм,  основан  върху  любовта,  която
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оправдава средствата  за  постигането на  повече удоволствие и  полза  за  повече хора.

Моралното оправдание на средствата е необходимо, тъй като те са част от моралността

на целта, а не съществуват сами по себе си и извън целостта на действието (решението).

Основните критики към предложения от Флетчър ситуационен модел на вземане

на етични решения са два типа.

Първият тип  критики  се  отнасят  до  обосноваването  на  ситуационализма  от

Флетчър  и  специфичните  особености  на  неговата  ситуационна  етика.  Поради

нееднозначното  разбиране  на  любовта  от  различните  хора  възражения  предизвиква

предлагането на любовта като основна ценност, върху която да се основават етичните

решения. Всъщност точно в това се състои идеята на Флетчър за ситуационализма –

различните  хора  разбират  любовта  по  различен  начин,  поради  което  във  всяка

конкретна ситуация те вземат различни решения,  които,  именно защото са основани

върху любовта, са етични.

Ситуационализмът обаче не отговаря на въпроса кое от решенията е морално

правилно  и  оправдано,  когато  в  една  и  съща  ситуация  се  сблъскват  различни

интерпретации на любовта от страна на различни субекти, вземащи решения. 

От  друга  страна,  приемането  на  една  единствена  ценност  като  критерий  за

етичността  на  избора  я  превръща  в  принцип,  в  абсолютна  заповед,  с  което

ситуационната  етика  на  Флетчър  прави  компромис  с  критикувания  от  него  самия

легализъм. Абсолютизирането на любовта (и на която и да е друга етическа ценност)

създава възможности за предрешаване на избора и решението, доколкото предпоставя

ценността на любовта, както и да се разбира тя в конкретната ситуация и дори извън

контекста  на  конкретната  ситуация  –  „нежеланото  и  непланираното  дете  никога  не

трябва  да  бъде  родено” [Fletcher,  J.,  1966,  p.  39],  казва  Флетчър,  без  да  анализира

обстоятелствата.  Пак  без  анализ  на  обстоятелствата  той  оправдава  раждането  на

извънбрачно, желано само от майката дете, без контекстуален анализ и без  изискваните

от ситуационната етика предвиждания относно резултатите и последиците. 

Вторият тип са критични бележки към ситуационализма изобщо. Счита се, че

макар и  на  думи да  не  отрича  изцяло  приложението на  принципите  и  нормите във

вземането на решения в конкретни ситуации, патосът му срещу легализма на практика

ги омаловажава и дори игнорира. От друга страна, антилегализмът на ситуационната
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етика не е последователен, свидетелство за което е както приемането на любовта като

основна ценност в човешките отношения и основен критерий при вземането на етични

решения,  така  и  на  утилитаристкия  принцип  за  благото,  ползата  и  удоволствието.

Приемането на  тези два принципа обаче  позволява да  се  постигне декларираната  и

търсената  от  ситуционалистите  средина  между  легализма  и  антиноминализма  –

принципите са относителни, подлежат на интерпретация, но и съвсем без принципи не

може.

Проблематичността на ситуационния модел на вземане на решения е свързана с

още няколко факта.

Първият е  многообразието  от  ситуации,  контексти  и  обстоятелства,  което

затруднява  и  „разтяга”  във  времето  вземането  на  решения.  Анализът  на  всички

възможни измерения на ситуацията – претеглянето на бъдещите резултати, на близките

и  далечни  последици  –  е  практически  невъзможен  в  случаите,  изискващи  бързи

решения. Този модел е по-пригоден за вземане на съдбовни решения и твърде усложнен

за ежедневни ситуации, които изискват оперативни решения.

Вторият  факт,  непосредствено  свързан  с  първия, е  необходимостта  да  се

предвидят  всички  последици.  Ситуационната  етика  обвързва  моралността  на

решението с  неговите  резултати.  Резултатите  и  последиците  завършват процеса  на

определяне  на  едно  решение  като  етично  оправдано  или  не.  Без  констатиране  на

тяхната  моралност,  не  можем  да  сме  сигурни  в  правилността  на  решението.

Ситуационалистите са наясно с трудността да се предвидят всички близки и далечни

последици, но според Флетчър действието (решението) трябва да води до постигане

на желания резултат, защото в противен случай то би било неморално [вж. Fletcher, J.,

1967: 32].

Третият факт е  свързан с неизбежния сблъсък на интерпретациите.  Ако при

вземането  на  индивидуални  решения  личните  интерпретации  са  доминиращи,  при

вземането  на  екипни  решения  е  необходимо  предварително  заявяване  на  всяка  от

индивидуалните  интерпретации,  сравняването  им,  намирането  на  единна

интерпретация.  В  противен  случай  вземащите  решение  ще  се  окажат  „изгубени  в

интерпретациите” и няма да постигнат консенсусно решение.

Четвъртият факт е неминуемата релативизация на морала в процеса на вземане
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на решения. Ако правилността на едно решение е обусловена само и единствено от

контекста  и  съчетанието  на  обстоятелствата  във  всяка  конкретна  ситуация,  а

принципите и нормите се пренебрегват или им се определят второстепенно място и

функции в процеса на вземане на решение, то и моралността на взетото решение става

проблематична. Безспорно е, че всяка ситуация е уникална, няма напълно идентични

ситуации и следователно при вземането на решение тази уникалност трябва да се има

предвид.  Затова  Флетчър  изрично  отбелязва,  че  ситуационализмът  „релативизира

абсолютното, но не абсолютизира релативното” [Fletcher, J., 1966: 45].

Казуистичният  модел на  вземане  на  етични  решения  се  основава  върху

практиката  на  казуистиката.  Той  предоставя  възможност  за  решаване  на  морални

дилеми,  възникнали  в  резултат  на  конфликт  между  общи  принципи  в  рамките  на

конкретен казус.

В  казуистиката,  след  „разлагане”  на  различни  казуси  до  съвсем  конкретни

детайли и анализирането им, са обобщени няколко хиляди казуса, на базата на които е

изработен тезаурус за индивидуално поведение в аналогични ситуации. Решението на

морално  проблематичните  казуси  се  постига  чрез  съпоставяне  на  техните

характеристики с характеристиките на парадигмални случаи, чийто морален статус е

установен. Решението на актуалните казуси се основава както на моралните принципи

или максими, свързани с такива парадигми, така и на аналогии със самите парадигми

[2].  Давайки  решение  на  определени  казуси,  казуистиката  ги  превръща  в  норма  за

сравнение,  в еталон за аналогични или идентични случаи.  Неслучайно биоетиката е

силно повлияна от английското законодателство на прецедента. Казусът има статут на

прецедент  и,  появил  се  веднъж,  бива  възпроизвеждан  при  всеки  аналогичен  или

изглеждащ аналогичен случай. Методът на казуса е съпроводен с безкрайни, детайлни

до скрупольозност анализи и интерпретации на самия казус, на неговите законодателни

и морални решения, на аргументите и контрааргументите.

Казуистичният  модел  е  интерпретативен  и  практически  –  насочен  е  към

решаване  на  реални  морални  проблеми.  Необходимостта  от  използването  му  се

основава  на  факта,  че  реалните  проблемни  ситуации  са  значително  по-сложни  от

предлаганите  теоретични  модели  и  аргументи  за  разрешаването  им.  Теоретичните

модели в една или друга степен абсолютизират основанията за вземането на решение и
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поставят граници пред практическата им адекватност на реалните ситуации. Това се

дължи на тяхната общовалидност, независима и независеща от практическия контекст

на конкретната ситуация. За разлика от теоретичните, практическите модели предлагат

вземане на решения, основани на обобщен и систематизиран предишен опит. Миналият

опит се  използва в  нови проблемни ситуации и се  осмисля в  зависимост от техния

конкретен контекст.

Патосът на казустиката е,  че трябва да уважаваме не само общите принципи,

които  изискват  еднаквите  случаи  да  се  третират  еднакво,  но  и  тези  съществени

различия, които обосновават нееднаквото третиране на нееднаквите случаи. За да се

осигури  решаването  на  моралните  казуси,  е  необходимо  да  се  проучат  детайлно

приликите  и  разликите  на  реалния  с  парадигмалния  казус,  което  авторите  наричат

морална таксономия [Вж. Jonsen and Toulmin, 1988: 1420].

Недостатъците  на  казуистичните  решения  и  трудностите  на  използване  на

казуистичния модел са няколко.

Първо. Казустиката претендира да бъде опосредяващо звено между етическата

наука  и  практиката.  Въпросът  за  връзката  между  етическата  теория  и  моралната

практика е съществен, но в казуистиката, според Л. Драмалиев, „неговото решаване се

търси  в  такава  система  от  знания,  която по-скоро  представлява една  съвкупност  от

методи, т.е. една приложна методология, един начин на прилагане на общи правила към

конкретни случаи” [Драмалиев, Л., 1972: 241]. В този смисъл казустичните решения не

изхождат  от  никаква  философска  или  етическа  теория,  а  са  изцяло  ситуационни  и

практически. А теорията и произтичащите от нея принципи са необходимо условие и

изходна  точка  за  интерпретацията  на  казусите,  върху  които  е  изграден  моделът  за

вземане на казустични решения. Ако те не са налични, решенията могат да придобият

произволен  или  арбитражен  характер  в  зависимост  от  умението  или  желанието  на

вземащите  решение  правилно  да  локализират  таксономично  конкретния  казус.

Казуистиката претендира за предоставяне на метод за разрешаване на конфликта между

общите морални правила и отделните случаи на тяхното приложение. Този конфликт

обаче  може  да  бъде  разрешен,  само  ако  приложните  етически  проблеми  „се

специфицират съобразно особеностите на дадения клон, вид, тип конкретни социални,

трудови, битови и пр. отношения” [Драмалиев, Л., 1972: 242], а не чрез съотнасяне към
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парадигмални казуси, възникнали в друго време и при други обстоятелства.

От друга страна, липсата на стабилна теоретична база не дава възможност да се

избегне  предубеденото  тълкуване  на  казусите  при  тяхното  разрешаване.  Вземащите

решение  може,  в  зависимост  от  своите  предубеждения,  предварителни  нагласи  и

схващания, да поставят казуса в таксономичен локус, който не съответства на основния

проблем, подлежащ на решение в конкретния казус.

В отговор на този тип критика умерените застъпници на казуистичния модел

избягват рязкото противопоставяне между основани на теорията и основани на казуси

решения,  т.е.  между  теория  и  практика.  Те  лансират  тезата,  че  казуистиката  и

казуистичният модел на вземане на решение не са „свободни от теория”, а по-скоро са

„сдържани към теорията”. Казуистичният анализ не е лишен от теоретични елементи,

но те не са начална точка в него – започва се от обстоятелствата на казуса и се върви

към принципите и максимите. Казуистичният анализ има своите ограничения.

Второ.  Друга  критика,  тръгваща  от  Бл.  Паскал,  е  обвинението  в  „лаксизъм”

(безнравственост, разврат). Той счита, че съсредоточавайки вниманието на вземащите

решение  върху  конкретните  казуси,  този  метод  на  решаване  на  морални  проблеми

всъщност  търси  „извинения”  за  всяко  прегрешение  и  в  последна  сметка  може  да

оправдае всеки грях, което е гибелно както за религията, така и за църквата.

Трето. Недостатък на казуистичния модел е, че той предполага съществуването

на общност с установена и споделена система от морални ценности и наличието на

морални  авторитети.  Възраждането  му  в  съвременното  постмодерно  общество  –  с

плуралистични  морални  ценности  и  липса  на  общопризнати  авторитети,  изглежда

проблематично или най-малкото всяка отделна морална общност  би се  нуждаела от

казуистичен модел, съответстващ на нейните морални ценности.

Четвърто. Казуистичният модел е доста сложен за приложение, ако трябва да се

следва стриктно, тъй като изисква висока етическа компетентност, познаване на целия

корпус от парадигмални казуси, способност за морално разсъждение и умение да се

излага убедително казуистичната аргументация.

Пето. Той често се плъзга към казуистична реторика, софистика, изврътливост,

въвеждане в заблуда и всички останали прийоми, известни като „йезуитски”. Приеман

като метод за практическо разрешаване на реални морални затруднения (дилеми) или
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„казуси на съвестта”, т.е. разрешаването на тези дилеми е въпрос на съвест, той създава

предпоставки  за  релативизация  на  морала  и  за  преднамерено  и  дори  произволно

тълкуване  на  общите  принципи.  Казва  се  дори,  че  казуистиката  заличава  разликата

между  доброто  и  злото,  правилното  и  неправилното.  Неслучайно  в  периода  на

Просвещението както поради секуларизацията, така и поради въздигането на разума и

рационалността  в  основополагащи  принципи  на  морала,  казуистичният  метод

постепенно залязва. Залезът му се дължи на лошата репутация, придобита в резултат на

злоупотребата с реторичните прийоми, йезуитщината, софистиката и т.н.

Едва  от  60-те  години  на  миналия  век  този  модел  на  мислене  постепенно  се

възражда, особено в областта на биоетиката, която поражда трудно решими морални

дилеми. В книгата си Злоупотребите с казуистиката: История на моралното мислене

[Jonsen and Toulmin, 1988], Ал. Джонсън и Ст. Тулмин специално разглеждат злоупотребата

с казуистиката и показват, че казуистичният модел на вземане на етични решения може

да бъде много успешен в съвременния свят, ако се прилага правилно. За това обаче е

необходимо  възраждане  на  дебата  върху  спецификата,  възможностите,  границите  и

начина на употреба на този метод в съвременната биоетика.

Те обръщат внимание и на някои проблемни ситуации, които се появяват при

използването на този модел.

Първата възниква когато казусът образец,  парадигмалният казус,  съответства

частично  или  внася  неяснота,  несигурност,  двусмисленост,  неопределеност  при

интерпретацията на конкретния казус, който се нуждае от разрешаване. Това може да се

дължи или на поставянето на конкретния казус в неподходящ таксономичен локус, или

на избор на парадигмален казус от същия таксономичен локус, но несъответстващ на

спецификата на конкретния.

Втората се появява в случаите, когато се прилагат два парадигмални казуса към

един и същ конкретен казус по конфликтен начин. Такава ситуация възниква когато не

може  да  се  избере  само  един  парадигмален  казус,  а  всеки  от  вземащите  решение

настоява за използването на предложения от него парадигмален казус.

Третата е резултат на появата на безпрецедентен индивидуален казус, който не

може да бъде сравнен с или противопоставен на нито един парадигмален казус. Такъв

тип казуси, несъотносими към парадигмалните поради своята уникалност, се появяват
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например в резултат на развитието на биотехнологиите. Те нямат аналог в миналото,

липсва корпус от парадигмални казуси в тази област и следователно е нужно да се

решават без съотнасяне, като напълно нови проблеми.

Както при другите методи на вземане на решение обаче, и при този „изправянето”

на недостатъците се търси в процедурата.

Въпреки критиките към казуистичния модел, той има и своите достойнства.

Първо,  подобно на  ситуационния модел,  той дава възможност за  практическа

проверка на приложението на принципите и правилата в зависимост от особеностите на

конкретната ситуация, културните и индивидуалните различия.

Второ,  оказва  се  близък  до  вземането  на  етични  решения  в  медицинската

практика, тъй като в ситуации на дефицит на време и при необходимост от вземане на

бързи решения медицинските лица реферират към аналогични случаи от собствения си

или познатия чужд опит. В такива случаи миналият опит встъпва в качеството на казус,

ако е довел и дори ако не е довел до адекватно решение.

Процедурният  модел е  резултат  на  опитите  за  създаване  на  универсално

приложим  инвариантен  модел  на  етични  решения.  В  него  процесът  на  вземане  на

решения се описва „стъпка по стъпка” (Гутейл, Бърстейн, Бродски, Александър, Чанг).

Този модел е рационален, логически последователен, когнитивистки с различен брой

стъпки,  дистанцирани  от  ценностно  съдържание,  които  предпоставят  етическата

релевантност  на  всяко  решение,  взето  „според  правилата”  на  „правилното”  етично

мислене и разсъждение. „Постъпателното” вземане на решение предоставя възможност

за  проверка  на  следствията  след  всяка  стъпка  и  за  внасяне  на  корекции.  Моделът

представя  изчерпателен  набор  от  стъпки,  всяка  от  които  е  важна  за  вземането  на

решението, но на практика не винаги се преминава през всички стъпки.

Процедурният (процесуалният) модел представя вземането на биоетични решение

като процес на идентифициране и решаване на проблема чрез изследване на алтернативи

и избор на една от тях, което осигурява формални основания за адекватното му решаване

и същевременно удовлетворява целите, намеренията, ценностите, убежденията и т.н. на

вземащите решение и на тези, за които то се отнася.

В  литературата  се  срещат  различни  и  разностепенни  процедурни  модели  на

вземане на биоетически решения. „Стъпките” варират от четири, както е в изходния
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модел на Рест, до седем- осем и повече, в зависимост от разчленяването на всяка стъпка

на допълнителни процедури [3].

Кои са тези „стъпки”?

1. Дефиниране на проблема

Дефинирането  на  проблема  започва  с  установяване  различието  между

съществуващото и желаното (търсеното) състояние на нещата. То трябва да отговаря на

въпросите какво се е случило, за да се достигне до казуса, какъв е казусът в момента и

как трябва да изглеждат нещата след разрешаването му. Това  означава да се проучат

детайлно историята и състоянието на проблема и на тази основа да се определи ясно и

точно целта на решението.

2. Посочване на алтернативи

След анализ  на  ситуацията  и  дефиниране  на  етическия  проблем  се  посочват

алтернативи за неговото решаване.  Сложността идва от това,  че вземащите решение

трябва да имат компетентност да определят полето на възможните решения във вид на

алтернативи.  Те  трябва  да  имат  предварителна  самооценка  относно  етическата  си

компетентност и компетентността си в областта на вземане на решение – способности,

обучение,  минал  опит,  добро  познаване  на  фактите.  При  липса  на  компетентност

вземащите решение би трябвало да отстъпят на други по-компетентни или да проучат

фактите и да придобият знания, които биха увеличили равнището им на компетентност.

3. Оценка на алтернативите

На този етап всяка алтернатива се оценява от гледна точка на нейните позитивни

и негативни ефекти, проучват се рисковете, анализират се вероятните последици, правят

се допускания относно непредвидимите последици и как да се действа, ако и когато те

настъпят,  кои  субекти  и  в  каква  степен  ще  бъдат  засегнати  от  позитивните  или

негативните  изходи  от  реализацията  на  всяка  алтернатива.  Това  се  налага  поради

участието на различни хора в процеса на вземане на решения, застъпващи различни

интереси  –  на  пациентите,  на  управителното  тяло  на  здравното  заведение,  на

индивидуалния пациент, на данъкоплатците и т.н.

4. Вземане на решение

Това е един от най-важните моменти в процеса. Той дава отговор на въпросите

какво, кога, къде, как и от кого трябва да бъде направено. Решението е избор между
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възможните алтернативи. При груповите решения това е етапът, на който въз основа на

ясна  дефиниция  на  проблема,  на  определяне  на  най-перспективните  и  етически

обосновани алтернативи се обсъждат възможните решения и се стига до окончателното

решение. Всеки от участниците има принос за решението, но екипът като цяло носи

отговорност за взетото решение. То трябва да е приемливо и убедително като етическа

обосновка и за този, за когото се отнася.

5. Прилагане на решението

Взетото решение се реализира чрез съответни действия, които би трябвало да

водят до благоприятен изход от него. Изходът може да засяга лицето, от името и в името

на което е взето решението, да води до промяна на ситуацията или на отделни нейни

параметри. Прилагането на решението от процесуална гледна точка встъпва като цел на

процедурата.

6. Оценка на решението

Оценката  е  заключителният  етап  на  процеса.  Тя  установява  дали  и  доколко

проблемът е решен адекватно, дали и доколко удовлетворява засегнатите страни, дали и

доколко  е  постигнат  възнамеряваният  резултат,  има  ли  решението  непредвидени

последици, кого, как и до каква степен засягат, съдържат ли непредвидените последици

риск за адресата или за други хора, правилна ли е определената последователност на

действията за реализирането му, кои действия са били излишни, кои са усложнявали

реализацията  му,  какви  допълнителни  действия  е  трябвало  да  бъдат  предприети,

породили  ли  са  те  нови  етични  дилеми,  дали  решението  е  било  натрапено  или

доброволно прието, засегнало ли е негативно участниците и потърпевшите и т.н.

Едва след оценката на резултатите може да се прецени правилността на решението и

да се направят изводи за вземането на бъдещи решения в идентични ситуации. Оценката на

резултатите не елиминира възможността от последващи грешни решения, но дава основания

за повече предпазливост и отчитане на повече фактори.

Опитът да се „премине стъпка по стъпка” процедурният модел показва, че той не

избавя процеса на вземане на биоетични решения от проблематичност, но осигурява

няколко неща –  логиката и  последователността на етапите,  които трябва да бъдат

следвани,  за  да  се  гарантира  многоаспектно,  обстойно  и  внимателно  проучване  на

казуса, който се нуждае от решаване;  комуникация и  обсъждане за постигане на обща
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позиция относно критериите за оценка на фактическото състояние и изходите от него;

съобразяване с индивидуалните различия на субектите и засегнатите от решението; не

изключва другите  модели  –  всеки  от  тях  може  да  бъде  „проигран”  по  процедурен

сценарий; валиден е както за индивидуални, така и за групови решения.

Основните му недостатъци са,  че усложнява процеса на вземане на биоетични

решения; изисква много време и може да бъде прилаган адекватно предимно от обучени

за тази цел експерти.

Процедурният модел не гарантира моралността, правилността и адекватността на

решението. Той само посочва стъпките, които трябва да бъдат направени, за да се осигури

последователността в процеса на вземане на решение и да се осъществи обсъждането на

казуса последователно, без да се стига до съзнателното или несъзнателното пропускане на

необходимите  действия,  които  трябва  да  се  предприемат,  за  да  бъде  решаването  му

адекватно, какъвто и подход (принципистки, ситуационен, казуистичен, феминистки и т.н.)

да се използва. 

Аализът на основните модели показва  първо,  че и трите модела на вземане на

етични решения – принциписткият, ситуационният и казуистичният – екстраполират един

от  необходимите  за  вземането  на  адекватно  етично  решение  елементи  –  принципа

(правилото),  ситуацията  (контекстът),  казуса  (конкретиката).  В  този  смисъл  те  са  до

голяма степен комплементарни. И  второ,  всички те стъпват в една или друга степен

върху  процедурния  модел,  използвайки  процедурни  стъпки  и  ранжирайки  ги  в

последователен ред.

Анализът  на  съществуващите  модели  на  вземане  на  етични  решения  и

досегашната  практика  на  използването  им  в  различни  общи  и  конкретни  области

показват,  че  всяка  конкретна  област  има  афинитет  към  определен(и)  модел(и)  на

вземане  на  решение.  Този  афинитет  е  свързан  със  спецификата  на  решенията  в

съответната област и с резултатността на вече проиграните решения – някои модели

водят до адекватни решения, други – не. В областта на биоетиката такива резултатни

решения се вземат на базата на принциписткия, ситуационния и казуистичния модели.

В областта на социалните дейности резултатен е моделът, основан върху правата.  В

сферата  на  медицинската  практика на  всички равнища добри решения се  вземат на

базата  на  интерактивния  модел,  съчетан  с  принциписткия,  казуистичния  и
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ситуационния,  а  бизнеспрактиката  показва  резултатност  на  транскултурния  и

социалнокоструктивисткия. Всички те обаче следват някой от множеството процедурни

модели на вземане на решение. Изследването на моделите показва, че всеки от тях има

своите предимства и недостатъци и навежда на убеждението, че ако е възможен един

цялостен и непротиворечив модел на вземане на етично решение, той може да бъде

само процедурен.
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Abstract
This  article  aims  to  present  basic  moral  aspects  of  genetic  testing  and  their  influence  to
personal life of individuals. Four main moral aspects are important for understanding meaning
and expansion of these tests: genetic diagnosis as collective, not only individual matter; value
of genetic information and its influence to personal identity and social construction of health
and illness.

Keywords: genetic  testing,  inheritance,  genetic  information,  genetic  identity,  social
construction of health and illness.

Генетичните  изследвания  са  вид  медицински  изследвания,  които  разкриват

определени  изменения  в  структурата  на  хромозомите,  гените  или  протеините.  Чрез

резултатите от проведените изследвания може да се отхвърли или установи наличието

на  генетично  заболяване  или  вероятността  от  бъдещето  развитие  на  такова  и

предаването им през поколенията.  Към момента съществуват над 1000 вида подобни

изследвания, като тенденцията е техният брой да нараства. 

Така достигаме и до основният морален аспект, засягащ тяхното съществуване -

макар  и  по  принцип  редки,  генетичните  заболявания  са  не  просто  индивидуални

диагнози, а състояния засягащи цялото семейство. Какво имам предвид?

Наследствените болести се делят на различни видове, в зависимост от начина на

унаследяване: 
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- хромозомни болести - вродените аномалии, при които могат да се открият под

микроскоп промени в броя или структурата на хромозомите.

- моногенни /наследствени/ болести - вродените аномалии, които се причиняват

от  мутация  в  единичен  ген.  До  този  момент  са  описани  над  16  000  наследствени

болести.

Унаследяването от своя страна се дели на следните видове:

- автозомно-доминантно унаследяване - някои генетични изменения се предават

в  семейството  по  доминантен  начин.  Това  означава,  че  индивидът  унаследява  едно

нормално копие на гена и едно изменено. Въпреки това измененият ген доминира над

работещото  копие.  Това води  до засягане.  Когато единият  родител  има изменен  ген

шансът да го предаде на децата си е 50%.

-  автозомно-рецесивно  унаследяване  –  някои  изменения  се  унаследяват  по

рецесивен начин. Това, означава, че да се разболее, индивидът унаследява две изменени

копия на гена – по едно от всеки родител. Ако индивидът унаследи едно изменено и

едно нормално копие, то тогава в повечето случаи той ще бъде здрав носител, тъй като

здравото копие на гена компенсира измененото. Всяко дете на родители, които носят

промени в един и същи ген има 25% риск да унаследи заболяването. Съществува и 50%

риск детето да унаследи само едно изменено копие на гена, като тогава то се превръща

в здрав носител, подобно на своите родители. 

- х-свързано рецесивно унаследяване – това е изменение, което се осъществява

чрез  женската  полова  хромозома  Х,  а  именно  засяга  определен  тип  заболявания,

предавани от майка на син, като майката е здрав носител, а синът болен. Рискът е 50%.

Ако жената  здрав носител  има дъщеря и  й  предаде  гена  си,  то и  тя ще бъде  здрав

носител. 

Според  книгата  „Медицински  генетични  услуги  в  развиващите  се  страни“

основните медицински цели, които генетичните изследвания си поставят са следните:

 - диагностична – при наличие на симптоми в даден пациент;

- пресимптоматична – наличие на ген, водещ до бъдещо развитие на моногенна

болест при здрав човек;

- тест за предразположение към дадена болест;
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- тест за носителство – при наличие на съмнение за съществуване на ген, водещ

до мутация не при изследвания, а при потомството му /в случаи а автозомно-рецесивно

унаследяване/;

- пренатална диагностика [Medical genetic services 2006: 1-2].

От  гледна  точка  на  тяхната  социална  полза  за  основна  цел  на  генетичните

тестове се декларира подобряване здравето и живота на тествания, като тази цел обаче

се обвързва със зависимостта от информацията след получения резултат и от наличните

средства за превенция и терапия. 

Основната цел на генетичните тестове бива дефинирана така: „От гледна точка

на  системата  на  здравеопазване  грижата  и  третирането  на  определени  хронични

заболявания е скъпоструващо и изискващо както човешки, така и технически потенциал

начинание. В този смисъл превенцията на определени заболявания върви ръка с ръка с

грижата за болните. Една ефективна превенция /с оглед на съществуващите ресурси/,

предполага  намаляване  на  броя  на  засегнатите  индивиди  и  освобождаване  по  този

начин на средства за вече засегнатите. От друга страна грижата за болните е не само

етическо задължение, основано на правото на здраве, но и спомага за увеличаване на

доверието на населението към целите на системата на здравеопазване“ [Medical genetic

services 2006: 21]. 

Генетичните тестове се извършват само след проведено генетично консултиране,

което  на  практика  позволява  те  да  не  бъдат  компрометирани.  Основните  цели  на

генетичното  консултиране  се  ръководят  от  принципите  на  доброволността  и

информирания  избор,  като се  набляга  на  липсата  на  натиск  върху този  избор както

преди,  така  и  след  извършване  на  теста.  Въпреки  това  обаче,  основното  му

предназначение на практика засяга области като семейно планиране и свързаните с него

репродуктивни  решения.  Нерядко  основният  акцент  на  генетичните  тестове  пада

именно върху възпроизводството. 

Така  вторият  по  важност  морален  аспект,  свързан  с  провеждането  на

генетични изследвания, засяга стойността и смисъла на получената след генетичен

тест информация, както за засегнатия, така и за неговите близки.

Още със  зараждането  си  експанзията  на  генетични  тестове  и  изследвания  се

предшества  от  невъзможността  за  успешно  лечение  на  изследваните  заболявания  и
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макар че почива на оптимистичната вяра в прогреса (знанието за индивидуалния геном

ще допринесе  за създаване на нова превантивна медицина),  все  още голяма част от

генетичните  заболявания  са  нелечими,  като  при  някои  състояния  ранното

диагностициране,  което  генетичните  тестове  позволяват,  би  могло  да  облекчи  или

намали  симптомите.  Клиничната  картина  на  самото  заболяване  не  може  да  бъде

предвидена въз основа на генетичен тест – тук бихме могли да добавим, че генетиката

влиза  в  конфликт  със  самата  себе  си,  тъй  като  самото  понятие  за  ДНК предполага

уникалност.  Наличието  на  лекарство  или  възможна  интервенция  спрямо  дадено

заболяване не би могло да гарантира със 100% сигурност благоприятния изход от него,

а от друга страна наличието на нелечимо заболяване в семейството не дава гаранции, че

със сигурност евентуалният носител ще го прояви.

Така  достигаме  и  до  третия морален  аспект на генетичните изследвания  –

получената  след  генетичен  тест  информация  излиза  извън  чисто  медицинската  й

приложимост  (особено  в  случаите  на  нелечими  заболявания)  и  добива  социална

такава,  променяйки  себевъзприемането  на  индивида. В  сферата  на  генетичните

изследвания концепцията за риска, статистиката и вероятностите придобиват особена

форма.  Генетичното  знание,  достъпно  за  индивидите  посредством  гореспоменатите

изследвания,  не  просто  ги  снабдява  с  определен  тип  информация  и  прогноза  за

вероятно бъдеще. То влияе на начините, по които те се себевъзприемат, на базата на

напр.  получен  след  генетично  изследване  резултат.  Характерна  черта  на  това

възприемане  е  индивидуалната  отговорност  за  управлението  на  риска,  но  и

редуцирането на идентичността до нейната генетична основа. Богатството на личността

се  заменя  или  става  твърде  зависимо  от  значението  на  гените  и  информацията.

Развитието  на  генетиката  и  генетичните  изследвания  предполага  следната  хипотеза:

действията  на  индивидите,  свързани  с  избягване  на  опасността  и  малшанса,  са

неразривна част от историята на човечеството, но идеята „да бъдеш в риск” в нейното

техническо и епидемиологично значение е конструкт на модерността. Съмнението дали

и кога ще се разболеят, дали вече не са болни изпълва живота на „индивидите в риск”,

пораждайки нови форми на идентичност. Генетичното знание, получено на основа на

генетични изследвания, води и има значение за техните житейски решения, кога и как

да се информират децата относно генетичния резултат на засегнатия родител /който в
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редица  случаи  касае  и  тях,  както и  техните  жизнени  решения/;  дали  да  се  сподели

цялата истина или да не се разкрива нищо; дали самите деца да бъдат изследвани и ако

да, кога?

На  индивидуално  ниво  основният  етически  проблем,  който  подобна  рамка

задава, е „ценността на знанието за риска” [Hellen 2005: 48]. Именно тревожността и

понякога  неяснотата,  обвързана с  оценките на риска при генетичните изследвания и

диагнози  налага  етическото  проблематизиране  на  последните,  а  именно,  винаги  ли

предварителното знание е нещо добро,  носи ли ползи и  щастие.   При положителен

отговор какви са ползите, и не на последно място – какво губим от подобно знание.

Фокусирането изцяло върху генетиката и генетичните причини за заболяванията води

до подценяването на редица други фактори,  отговорни за болестта.  Преди повече от

четвърт  век,  когато  се  коментират  възможностите  за  масови  и  достъпни  генетични

изследвания, Е. Йоксен предупреждава, че обществото би могло да започне да гледа на

гените  като  на  „квазипатогени”.  Редица  научни  и  журналистически  материали

потвърждават,  че  публичното  възприемане  на  генетичния  риск  действително  е

нараснало в съвременните общества [цит. по Lock and Nguyen 2010: 305]. 

Според Murray [1]  генетичните  изследвания за  носителство на определен  тип

мутация редуцират ценността на живота на индивида до статистика, принуждавайки го

да  приеме  един  потенциален  медицински  проблем  за  реален,  както  и  да  съобрази

живота си с това знание. Всичко това оказва твърде неблагоприятно въздействие върху

способността му за автономия или за действие (agency), тъй като той трябва да действа

спрямо едно бъдеще, което дори още не е негово [Murray 2007: 6]. 

Така  едновременно  с  тенденцията  за  извършване  на  генетични  изследвания,

съществува  и  друга  –  на  отхвърляне  и  пренебрегване  на  тяхното  значение.

Несигурността,  съмнението  и  разполагането  на  генетичните  тестове  като  вид

информация,  засягаща  цялото  семейство,  са  фактори,  които  определят  подобна

съпротива. Генетичната информация се отнася до генетичното състояние на родителите

и  именно  поради  това  индивидите  би  следвало  да  имат  право  и  да  не  знаят  за

генетичния  си  статус.  Възниква  въпросът  с  нейната  конфиденциалност,  правото  на

достъп и контрол и възникващите проблеми относно евентуална сигнализация, която

приема различна форма в различните страни, но на практика съществува навсякъде.
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Освен  в  сферата  на  пазара  на  труда  и  застрахователните  услуги  генетичната

дискриминация,  основаваща се на информация за генетичния статус,  би могла да се

изяви и в личния живот на засегнатите. Изборът на партньор на базата на такава би

могъл  да  бъде  друго  проявление,  рамкирайки  определени  индивиди  като  нежелани.

Изборът за подлагането на генетичен тест до голяма степен се определя и е свързан и с

репродуктивните решения.

Browner счита,  че  генетичната информация се интерпретира по специфичен

начин: тя се добавя, а не замества съществуващите вече представи за родството,

наследствеността и здравето. За повечето индивиди „в риск” от дадено наследствено

заболяване, научните обяснения се трансформират на базата на реалните преживявания,

спомени  и  въздействие,  с  които  конкретното  заболяване  се  свързва  в  конкретното

семейство [цит. по Lock and Nguyen 2010: 313].

Съществуването на генетични изследвания налага осмислянето и на още един

важен морален аспект от човешката ситуация – този за ценността и конструирането на

болестта и здравето. 

Социално конструиране на болестта и здравето

„Болестта е нощта на живота, тежко поданство. Всички имаме по рождение

двойно гражданство – в царството на здравите и в царството на болните. И макар, че

предпочитаме да си служим с по-добрия паспорт, всеки рано или късно е принуден поне

за кратко да се легитимира като поданик на другото царство” [Зонтаг 2014: 9].

В книгата  си „Болестта  като метафора”  Сюзън Зонтаг  представя  заболявания

като туберкулозата и рака като максимално натоварени с метафорични асоциации. И ако

туберкулозата  до  голяма  степен  се  романтизира  и  естетизира,  превръщайки  се  в

„житейски  стил  и  основа  на  нравите  през  XIX  век”,  то  при  ракът  подобен  тип

естетизация липсва: той се отъждествява не с душата,  а с тялото и е равнозначен на

самата смърт [Зонтаг 2014: 34]. Дори медицинският език и термини, които се използват

при описанието, диагнозата и терапията на рака са заимствани от военната метафорика

и допринасят за стигматизацията както на самото заболяване, така и на самите болни.

Също така,  подобен  език  разкрива и  факта,  че  съвременното  разбиране  за  болестта
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акцентира  на  борбата  и  отхвърлянето  много  повече,  отколкото  на  приемането  на

страданието.  Това  Зонтаг  обяснява  с  „проекцията“  на  „представите  за  злото  върху

болестта”,  която от своя страна се  превръща в ресурс за постоянно акумулиране на

почти  архетипни  страхове.  Според  нея  дори  наименованията  на  болестите  сякаш

придобиват магическа сила, а съществуването им се посреща с мълчание [Зонтаг 2014:

68; 12]. Именно срамът и самостигматизарането на болните от рак, вдъхновяват Зонтаг

да напише книгата, с цел да успокои въображението, не да го възбуди [Зонтаг 2014: 106-

108]. 

Личният  сблъсък  на  авторката  с  рака  дава  повод  за  тези  впечатления,

едновременно  лични и  критично–дистанцирани.  Тя настоява,  че  най-автентичният  и

здравословен начин на отношение към болестта е този, който е максимално изчистен от

метафорично мислене. Според Зонтаг основната  причина за успеха на метафориката

относно рака и туберкулозата [2] е  техният неизяснен произход,  неепидемиологичен

характер (поразяват индивида [3], а не са като чумата или тифът), липсата на лекарство,

с една дума – тяхната необяснимост. 

Необяснимост, която разклаща връзката и разбирането за болестта единствено в

медицински или биохимични термини, както и основната предпоставка в медицината,

всяка  болест  да  се  лекува.  Проследявайки  лингвистичното,  културно  и  литературно

разбиране  за  двете  заболявания,  авторката  формулира  и  основната  идея  на  своето

изследване.  Първоначално  възприемана  като  вид  справедливо  наказание  относно

характера на индивида, по-късно болестта се интерпретира като израз на характера, а

днес  [4]  се разширява до „убеждението, че характерът причинява болестта,  когато не

може  да  се  себеизрази”  [Зонтаг  2014:  54].  Съществуването  на  т.  нар.  необясними

болести, каквато в миналото е била туберкулозата, през XX век – ракът, а по-късно и

СПИН, дават основания на авторката обосновано да предположи, че съществува силна

тенденция към психологично обяснение на болестите,  което едновременно осигурява

някаква  форма  на  контрол  и  надежда,  а  от  друга  подкопава  чисто  физическото

разбиране за болестта,  разширявайки самата иѝ  категория. Според Зонтаг тенденцията

болестта  да  се  мисли  психологически  и  в  зависимост  от  волята  на  индивида  го

натоварва с отговорност и вина и действа като наказателна представа, която се добавя
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към съществуващото вече чисто физическо страдание от заболяването [Зонтаг 2014: 64-

67]. 

Взаимовръзката между дадено заболяване и поведението на индивида често пъти

води до определен тип обяснение,  в което не става ясно,  доколко едното причинява

другото, а самата граница помежду им е размита [5].  А поведението, от своя страна, е

нещо, което подлежи на волеви контрол, което човек избира да направи, и за което носи

отговорност.  Много семейства сблъскващи се  с дадено психическо или променящо

поведението заболяване, търсят за него медицинско, морално – неутрално обяснение-

диагноза.  По този начин те оправдават болния индивид и отнемат от него и себе си,

бремето на отговорността, стигмата и вината.

Гууд развива понятието за „семантични мрежи” по време на свое проучване в

Иран, посветено на т. нар. „сърдечна невроза” [6]. Според него употребата и значението

на  определени  термини,  използвани  във  всекидневния  език  и  отнасящи  се  до

определени  телесни  състояния,  са  не  просто  сбор  от  симптоми,  а  свят  на  думи  и

преживявания,  чрез  които физическите  усещания стават неотделими от моралното и

социално устройство на обществото [цит. по Lock and Nguyen 2010: 72 ].

Десетилетие  по-късно,  А.  Клейнман  подчертава  начините,  по  които

преживяването  на  болестта  и  значенията,  свързани  с  нея  са  ситуирани  в  „локални

морални  светове”  –  концепция,  широко използвана  в  медицинската  антропология  и

биомедицинската  етика и разкриваща невъзможността  езика на страданието да  бъде

редуциран или преведен само с биомедицински категории [цит. по Lock and Nguyen

2010: 72 ].

Едно  и  също  заболяване  се  възприема  с  различна  тежест  в  зависимост  от

различния  културен  контекст.  Дефинирането  или  диагностицирането  на  дадени

проблеми като медицински елиминира социалните, културните и политически условия,

поради  които  тези  проблеми  възникват.  Това  отчасти  се  обяснява  и  с  факта,  че

клиничната  експертиза  в медицината  привилегирова дискурса  на тялото и разглежда

пациента, изолиран от контекста на всекидневието, като едновременно го освобождава

и натоварва с нови отговорности и задължения по отношение на здравето му.

От съществено значение е и методологическата и понякога чисто практическа

/особено  що  се  отнася  до  генетични  заболявания/  сложност  в  дефинирането  на

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 1/2016



Морални аспекти при провеждането на генетични изследвания     177

границата между болестта и здравето. Затова ще използвам перспектива, предложена от

Х. Гадамер: „Част от същността на здравето е, че то самото се удържа в собствените си

норми....  то не е състояние,  което може да се почувства,  то е  съществуване в света,

съществуване  заедно  с  другите  хора,  дейно  и  радостно  посрещане  на  задачите  от

живота,  то е  особен вид благополучие,  което ни помага  да  не усещаме несгодите и

напреженията… То не се състои в това да се грижим все повече и повече за себе си....

Едновременно  с  това,  здравето  винаги  стои  в  хоризонт  на  напрежение  и  заплаха.

Болестта  от своя страна,  е отсъствието на това субективно преживяване и начало на

обективиране, т.е. съществуване само по себе си” [Гадамер 2014: 163-170].

Самото  разбиране  за  болест  има  едновременно  биологичен,  обективен  и

нормативен смисъл, които са свързани с анормалното функциониране на даден орган и

свързаната с това оценъчност, че това е нещо лошо. 

Според конструктивистката  гледна точка биологичният процес е неотделим от

човешките ценности и за да определим дадено състояние като болест, би следвало да се

направи  преценка,  базирана  на  споделено  културно-специфично  разбиране  за  това,

какво  е  човешката  природа.  Биомедицинската  концепция  за  нормалност  е  едно

идеализирано описание на компонент на биологичната система, което на практика може

никога да не бъде достигнато в конкретния човешки организъм. В крайна сметка ролята

на тази  идеализация  е  да  класифицира  реалните  системи според отстоянието им от

идеала. 

В  книгата  си  „Бъдещето  на  човешката  природа”  Хабермас  отстоява  едно

сравнително консервативно гледище относно опитите за „култивиране на хора”, както

той  нарича  намесите  в  гените  на  човека.  За  него  чрез  използването  на  определени

генетични методи „[г]раницата между природата, която сме и органичното устройство,

което сами си придаваме,  изчезва...  и  това  по същество създава  един  нов  начин на

отношение към себе си”, което според автора би било силно проблематично особено за

идващите  след  нас:  „В  мига  на  овладяване,  случайността  сякаш  става  необходимо

условие да бъдем себе си”, превръщайки се едновременно в „самоинструментализация”

и „самооптимизация” [Хабермас 2004: 19, 20, 29].

Самите  генни  интервенции  предполагат  една  силна  разпоредителна  власт  на

родителите спрямо „природното устройство на техните наследници”, което Йонас напр.
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нарича власт на живеещите над тези след тях, прерастващо в зависимост на живи от

мъртви. Това поражда и нормативния и екзистенциален проблем, според който всяко

лице би могло да разглежда състава на своя геном като последица от оспоримо действие

или бездействие [Хабермас 2004: 21, 62, 99]. За Хабермас обезпокояващи са не толкова

самите генни технологии, колкото начина и обхвата на тяхното приложение и нагласата,

с  която  тези  намеси  се  измерват.  От  друга  страна,  авторът  задава  въпросът,  дали

генерализираното  в  степен  на  висше  благо  здраво  тяло  придобива  в  контекста  на

различните  жизнени  истории  еднаква  стойност  и  ако  да,  можем  ли  да  знаем  със

сигурност, какво би било потенциално добро за другите [Хабермас 2004: 103;116].

Подобна перспектива се излага и в книгата „Антропология на биомедицината”, в

която  се  посочват  различните  форми  на  приемане  и  съпротива  на  медицинската

експертиза. От една страна, индивидът доброволно участва в производството й, воден

от  естественото  желание  за  добро  и  активно  си  сътрудничи  с  медицинските

специалисти, от друга– наблюдават се и опити за отхвърляне и съпротива, особено що

се отнася до сферата на репродукцията. 

Индивидуалната  грижа  в  името  на  здравето  се  асоциира  с  разгледаната  вече

перспектива за себеуправление. В този смисъл определянето на това, което разбираме

под  здраве,  се  оказва  трудна  задача.  Неговият  смисъл  се  дефинира  главно  като

отсъствие  на  болест  за  повечето  автори  и  не  се  подава  лесно  на  количествено

измерване. Индивидуалното право на здравна грижа и личната отговорност се смесват с

обществената и държавна такава и съответно се вписва в проектите на гражданството и

модернизацията в рамките на националната държава. 

Нарастващият  корпус на  медицинското знание  и практики проблематизира не

просто отношението към болестта и здравето в рамките на индивидуалния живот, но и

връзката между поколенията, начините, по които болестите възникнат, предават се и би

следвало  да  се  третират.  Медицинските  практики  се  разглеждат  едновременно  като

форми  на  социален  контрол  и  подчинение  и  като  механизми  за  облекчаване  на

страдание. 
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БЕЛЕЖКИ

[1] http://www.peh-med.com/content/2/1/6  

[2]  „Тъй  като  дава  израз  на  толкова  много  подривни  копнежи,  които  бързо  стават
културни поверия,  туберкулозата  лесно надделява над човешкия опит и натрупаното
медицинско познание за близо 200 години” [Зонтаг 2014: 40].

[3] Напр. за една от възможни причини за туберкулозата се е сочила наследствеността,
предразположеността,  която  води  до  създаването  на  т.нар.  „туберкулозен  типаж”,
едновременно страстен и подтиснат. За Зонтаг, именно тази предразположеност е една
предварителна вероятност, предварително съществуване на заболяването на нивото на
метафоричното мислене и език, и основа за стигма, много по-изразени, отколкото при
т.нар. сифилистичен типаж, който може да бъде само вече заразеният [Зонтаг 2014: 47].

[4] Ilness as metaphor е публикувана за първи път през  1978 г.

[5] Напр. когато говорим за заболявания като алхохолизъм, наркомания, и т.н.

[6] Физическо неразположение, изразяващо се в усещане за сърцебиене и силна тревога
(страх). Среща се предимно при жени и възрастни хора и се третира с витамини или
успокоителни.  Гууд разкрива сложните  семантични  мрежи,  свързани  със  сърдечната
невроза,  провеждайки  обширни  интервюта,  в  които  причините  за  състоянието  се
изясняват: тревоги, свързани с подтисничество във всекидневния живот и притеснения
относно  употребата  на  контрацептиви.  Според  него,  тези  причини  легитимират
сърдечната невроза като социален, а не като индивидуален проблем и страдание [Good
1977].
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