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ЕТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО В КРОСКУЛТУРНА ПЕРСПЕКТИВА

ДАНИЕЛА СОТИРОВА

Технически университет – София

dasotirova@yahoo.com

ЕTHICS OF LEADERSHIP IN CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE

DANIELA SOTIROVA

Abstract
Ethics of leadership in cross-cultural  behavioral business ethics is examined in this  paper.
Some new issues arising in current development are defined based on social learning theory
and  leadership  consulting  practices.  Among  them  are  ethical  aspects  of  international
managerial  language.  The  negative  impact  of  platitudes  and  trivialities  on  organizational
ethics  is  determined.  The role  of  moral  grounds  in  explanation  of  cultural  differences  is
analyzed. Cultural differences in the moral person dimension of ethical leadership are stressed
based on a culturally defined model of leadership. Hypernorms, as well as rules for ethical
leadership in international projects are considered too. Moral leadership is seen as a kind of
mixture  of  three  ingredients  (3  in  1):  moral  character,  ethical  management,  and  cultural
intelligence. The  paper  concludes  with  cases  used  in  teaching  cross-cultural  ethics  at  a
business school.

Keywords: ethical  leadership  and  its  dimensions,  cross-cultural  business  ethics,  cultural
differences, ethical management, cultural intelligence.

1.  Увод:  „кризата  на  лидерството“  и  социална  представа  за  морално

лидерство

Лидер и морал, етично и лидерство са думи, които интерпретираме неразделно.

Много  от  ключовите  теми,  разкриващи  същността  на  лидерството,  имат  морално

съдържание:  отношения,  автентичност,  влияние,  въздействие,  етос,  отговорност,

алтруизъм,  aвтентичност,  лоялност.  .„Етиката  е  сърцето  на  лидерството“  -

заглавието на труда на Дж. Киула е както магнетична сентенция, така и доказуема теза

[Ciulla, 2014]. 

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017



2     ДАНИЕЛА СОТИРОВА

Има  понятия,  дискредитирали  се  като  научни  термини  поради  това,  че  са

употребявани от политически лидери (временни) и тиражирани в техни доктрини. Уви,

сред  тях  попадат  и  словосъчетания  като  морално  лидерство,  мултикултурализъм,

етичност. Когато  медийно  „живеещата“  сфера  не  дава  примери  за  лидерство,  това

дискредитира смисъла на термина. За социалната представа за морално лидерство

във  всички  времена  е  било  важно  лидерството  в  публичната  държавна  служба.

Специалистът по приложна етика С. Бок пише, че „моралното лидерство идва по начало

от хората в публичната сфера” [Bok, 2011]. Това е многовековна традиция: в Европа и тя

идва от Аристотел, който аргументира тезата, че служещите в управлението имат важна

просвещаваща гражданите роля. Линията е продължена от Макиавели, с чието име са

назовани  както  йезуитски  максими,  така  и  психологически  конструкти,  свързани  с

лидерски  качества:  макиавелизмът  е  важна  за  лидерския  потенциал  личностна

особеност.

През  последните  двe  десетилетия  се  повтаря  в  различни  контексти

констатацията  за  голяма  криза  на  лидерството  в  публичната  сфера. „Кризата  на

лидерството в нашите институции „...е най-непосредствената  и опасна заплаха,  пред

която светът е изправен днес, тъй като лидерствтото е … недостатъчно разбрано”, пише

У. Бенис -  един  от  най-цитираните  автори  по  темата  [Bennis,  2009].  Аналогична  е

масовата  нагласа,  изразена  в  заглавие  от  блогосферата  у  нас:  „Отсъствието  на

морално лидерство убива държавата“ [Атанасова, 2014].

Върху подобен социален фон възникват обаче нови интердисциплинни проблеми

на моралното лидерство, изкристализирали в глобалната комуникация. Те могат да се

изразят и осмислят  в граничната зона между приложните етики и кроскултурните

изследвания. В тази статия е направен опит да се изяснят концептуално и на основата на

критично обобщен консултантски опит специфични страни на моралното лидерство в

контекста  на кроскулутурната  етика.  Изтъкват се възможности на понятия и модели,

недостатъчно  включвани в изследвания  за лидерството и  идващи от бизнес  етиката,

организационната етика и интеркултурните комуникации. Първата стъпка обаче е да се

вгледаме в…езика, в особеностите на изказа, съдържащ думите морално лидерство. 
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2. „Това е въпрос на лидерство“: как трафаретите пречат на етиката?

Организационият език и погрешните послания в комуникациите са пренебрегван

аспект в изследване и учене на етично поведение в бизнеса. От една страна, моралът и

етиката са “дебри”, разбираеми за всеки представител на homo sapiens. От друга страна,

е  очевидно,  че  общите  фрази  или  банализмите  са  станали  съществена  част  от

всекидневния език на мениджърите и фирмените обучители. Тези аргументи за първи

път  са  изтъкнати  от  организационния  консултант  М.  Еванс [Evans,  2009],  един  от

основателите на Cultureship – екип, подпомагащ организационната култура, основана на

етика.  За  постигането  на  подобна  цел  трябва  да  се  тръгне  от  говоренето  на

мениджърите.  Те често използват тривиални фрази,  за  да като обясненят проблемни

ситуации в работата си, които могат да се нарекат по различен начин - клишета или

трафарети,  т.е.  образец,  който се  следва автоматично.  Организационните въпроси  се

изразяват  чрез  повърхностни  нищо-не-значещи  и  прекалено  обобщаващи  изрази.

Подобни общи думи и фрази се използват за обяснение на провали, фалити и по-дребни

неуспешни действия. Според M. Eванс e нужно „решително коригиране на порочния

мениджърски  език“  [Evans,  2009].  Банализираното  обяснения  на  ежедневните

неуспехи  пречи на етичната комуникация в бизнеса.  То противостои на конкретно и

публично обсъждане на това как се стига до «високите етажи» на етични стандарти,

изписани в кодексите, от едно всекидневие, пълно с агресия и натиск, с диктат на

решения „тук и сега“, които да носят приход и признание. Използването на трафарети

при  обяснения  на  неуспехи  е  белег, че  има  пропаст  между  етажите  в  една  бизнес

организация. 

Примери  за  банализирани  твърдения  са  съждения  като  „всичко  е  въпрос  на

мениджмънт“,  „има  проблеми  в  ръководството,  в  стила  на  управление,  в

лидерството“. Те не описват конкретните затруднения и оставят встрани истинската

сложност  на  проблема  и  изхода  от  него.  И  още  нещо  съществено  -  посланията  са

безадресни. Причината  за  привързаността  към  трафаретни  фрази  е...  в  тяхната

правдивост.  Неясни  и  неопределими  еднозначно  проблеми  на  организационното

всекидневие ни карат да си служим с етикети от сорта: „Това е липса на лидерство“,

„няма добра комуникация“. Тук е силно желанието да се постави бърза диагноза. При

различни възприятия на хората /мениджъри, служители, външни лица/ за проблемната
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ситуация  и  за  справянето  с  нея  баналното  съждение е  начин  да  се  генерализира

разбираем за всички смисъл. Чрез използването на примери на организационен диалог е

възможно да се илюстрира едно по-прецизно реконструиране и правилно разбиране на

проблемната  ситуация.  Баналните  „диагнози“  спират  комуникацията.  Когато

„диагнозата“  (идентифицирането  на  проблемната  ситуация)  се  изчерпва с  обобщени

констатации на шефа,  тагава идва на помощ фразата  „It  is  about leadership“ (Става

дума за лидерство) - най-често използваното универсално клише.  Тя е заместител на

анализ  и  оценка на  проблемната  ситуация,  който  да  формулира  и  търси  отговор  на

въпроси:  „Ако  проблемът  е  в  лидерството,  то  повече  или  по-малко  лидерство  е

необходимо в случая на организацията?“; „Дали искаме лидерство или просто смяна на

ръководството?“; „Дали искаме водач или лидер?“; „Имаме ли нужда от лидер, който да

е един нас или да идва отвън?“ И т.н. 

Колкото по-рядко в организацията си служат с баналната фраза „Става дума за

лидерство“,  толкова  в  по-голяма  степен  тя  е  в  състояние  да  се  справя  успешно  с

проблемите си. Лидерството е най-тривиализираният термин. Горната фраза е мантра,

тя е винаги под ръка, за да прикрие други проблеми. Може да се използва в случаи като

оплаквания  от  измамени  клиенти,  погрешно  изпълнение  на  поръчки,  разочаровани

доставчици,  несъответствие  между  поръчка  и  плащане,  некоректно  заплащане  за

извънреден  труд,  както и в  други моменти  на  разочарование  и  неудовлетвореност  в

организацията. Конкретизации на кухия израз „става дума за лидерство“ са следните

най-чести  организационни реплики (към  предложените от М. Евънс добавям и други,

често споменавани във фирмени обучения у нас):

1. „Шефът е некомпетентен“;

2. „Шефът също има нужда от помощ и съдействие“;

3. „Хората нямата нужните умения“;

4.  „Висшият  мениджмънт  не  иска  да  носи  отговорности  (не  го  е  грижа  за

организацията)“;

5. „Няма кой да даде пример; няма кой да постави открито въпроса“;

6.  „Няма  достатъчно  междуличностна  чувствителност,  емпатия,  финес  в

дребните неща“;

7. „Всички избягват пряк разговор с работодателя (шефа)“;
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8. „Никой не иска (не се сеща, не дава пари за) консултант или обучение“;

9. „Никой не отбелязва и малките успехи (всеки гледа негативното)“.

10. „С персонала има само случайна комуникация и то – с авторитарния навик да

се комуникира чрез оплакване и нахокване, а не с насърчаване и насочване“.

Посланията за лидерство имат морално съдържание. Те са осъдени да остават

неясни и декларативни, ако няма конкретно назоваване. Промяната в езиковите навици

в организацията е онази мобилизираща начална стъпка, която „със силата на моралното

притегляне“ би могла да привлича останалите към желана промяна.

3. Що е етично лидерство в кроскултурната бизнес етика?

Ефективното  и  етичното  лидерство  са  неотделими.  Повърхностна  е

разпространената  лаическа  представа,  че  ефективното  лидерство  не  е  свързано  с

морални качества и етично поведение на лидера. Специалните изследвания с различна

насоченост и обхват показват точно обратното.  В едно от най-новите международни

проучвания (от март 2016 г.) пред мениджъри и управляващи международни компании

се поставя въпросът кое точно прави един лидер ефективен? 195 лидери от 15 страни и

над 30 водещи световни бизнес организации са помолени да изберат 15-те най-важни

лидерски компетенции от списък с 74 компетенции, групирани по пет теми. За 67% от

бизнес лидерите по света „високите морални и етични стандарти“ са качеството,

посочено на първо място, далеч преди всички групи компетентности. Според авторката

С. Джилс всички лидерски  качества  са  желани и трудни за  саморазвитие,  но за  да

развиеш  етичността  си,  се  налага  в  най-голяма  степен  „да  действаш  против  своята

човешка природа“ [Giles, 2016]. Дали е така,  това е въпрос с множество проекции и

една от тях е тази за нашата „втора природа“ – културата.

Разнообразните изследователски области за културата и културните различия се

обогати с едно ново поле - кроскултурната бизнес етика. Тя е изследване на ценности,

принципи  и  правила  на  поведение  в  глобалния  бизнес,  насочено  към комуникации,

създаването на мрежи и екипи с международни участници в кроскултурна среда. Тази

академична  и  консултантска  област  черпи  и  надгражда  идеи  от  интеркултурните

комуникации,  кроскултурния  мениджмънт,  организационното  поведение  и  култура,

международно управление на човешките ресурси. 
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Изследователските «претенции» на кроскултурната бизнес етика могат лесно да

се  аргументират.  В  глобалната  среда  броят  на мултикултурните  екипи  расте

навсякъде. Нека си послужим с израза на Д. Нарваес, според когото в кроскултурната

среда всички трябва да можем да действаме като морални експерти [Narvaez, 2006].

Приложната  и  поведенската  насоченост  са  водеща  перспектива  за  проучванията  и

консултанските препоръки на кроскултурната етика; тя е знание по-скоро от типа „знам

как“, отколкото „знам какво“. 

В  този  ракурс  изпъкват  редица  проблеми,  които  изискват  на  първо  място

морално-философска интерпретация. Сред тях е въпрос, свързан пряко с културните

разлики: за какво служат етичните стандарти в различните културни практики: за

оправдаване или за прилагане? Дали само знаем и приемаме и/или полагаме усилия да

следваме  норми?  Основанието  за  едното  или  друго  културно  предпочитание  е  в

обстоятелството,  че  след  „разомагьосването  на  света”  (по  М.  Вебер)  моралният

плурализъм се  е  разширил.  На  равнище  знание  за  интеркултурната  комуникация

моралният плурализъм е защитим при отказ от тезата, че има само една универсална

етика.  Р.  Шутър  в  „Етика,  култура  и  комуникации:  интеркултурната  перпектива“

посочва,  че  е  нужно  да  преоценим  начина  по  който  разбираме  етиката  в

интеркултурната комуникация. Поради това, че всяко изследване на някоя единствена

култура (интракултурният анализ) оголва дълбоки социални структури в обществото и в

общуването, е лесно да се дават съвети „...за интеркултурно общуване като тези, които

традиционно  се  предлагат:  бъдете  емпатичен,  знайте,  че  хората  са  различни,  че  и

ценностите  са  различни  в  отделните  общества  и  т.н.  до  втръсване.  В  интерес  на

истината, човек може да следва всички подобни междукултурни предупреждения и все

пак  да  отхвърля  етичните  принципи,  които  регулират  общуването  и

взаимоотношенията" [Shuter, 2003]. 

Кроскултурната бизнес етика е поведенска етика. Терминът е нов в приложните

етики [Drumwright, Prentice, Biasucci, 2015] и предполага промяна във фокуса: акцентът

е върху моралната  страна в общуването,  преплитащите се индивидуални и културни

фактори при вземане на етични решения.  Тук  етичното лидерство е важна тема.  В

Международната енциклопедия по етика в статията „Етика на лидерството“ се изтъква,

че  за  морала  на  лидерите  може  да  се  е  писало  от  хилядолетия,  но  „етиката  на
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лидерството е  относително  нова област на приложната етика“ [Ciulla,  2013].  Като

изследователска и консултантска  сфера тя рамкира специфични морални въпроси на

лидерството, които са на границата между професионална етика, морална философия и

изследвания  за лидерството. В последната  от горните три  области има внушителен

масив академични и популярни версии на определения за морално лидерство. Поради

голямото  им  разнообразие  и  описателност,  е  полезно  негативното  определяне:

моралното лидерство не е деструктивно, лошо, токсично, неавтентично, транзакционно,

авторитарно... 

Опитът позитивно да го дефинираме е по-надежден, ако се опираме на теорията

за социалното научване. В модела, предложен от професора по организационна етика и

лидерство  Л.  Тревино,  етичното  лидерство е  поведение:  съответстващо  на  етични

норми (нормативно приемливо); съобразено с контекста, в т.ч. – и  с макро-културния

контекст; съдържащо двупосочна комуникация с последователите, имащи процедурно и

междуличностно право  на  свой  глас;  поддържащо  етичните  стандарти  видимо  в

процеса на вземане на решения в организацията [Brown, Treviño, Harrison, 2005]. 

За прагматизиране на това понятие в кроскултурен бизнес  контекст е полезна

идеята за две измерения на етичното лидерство, изразима така:

Две измерения на етичното лидерство  (Таблица 1)

Морална личност (характер)
Показва на последователите как се 
държат лидерите

Морален мениджър
Показва на последователите как трябва те
да се държат и търси отговорност, ако не 
го правят

Черти:
Честност
Интегрират
Внушава доверие

Пример (ролеви модел):
Предприема етични действия

Поведение:
Открито
С внимание и интерес към хората
Личен морал

Дисциплина:
Изисква и поощрява етично поведение 
от служителите

Вземане на решения:
Ценностно обосновани
Справедливи

Комуникация:
Отправя съобщения и послания, които 
се базират на етика и ценности

[Адаптирано по: Trevino, Nelson, 2010]
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В  анализа  на  етичното  лидерство  в  бизнеса,  съобразено  с  културата  на

конкретната  общност,  би  могла  да  е  евристична  една  от  метафорите  в  приложната

етика.  Дж.  Джейкъбс  [Jacobs,  1993]   предлага  да  се  разграничават  два  морални

синдрома – на търговеца и на пазача (охранителя), откриваеми като предпочитания при

вземането на етични решения, основани съответно на утилитаризма и на универсализма

като  етически  принципи.  Следвайки  логиката  и  изложението  на  Джейкъбс,

систематизирам ценностните и поведенчески разлики между тях ето така (Таблица 2): 

Морален синдром А Морален синдром Б
Преговаря и търси съгласие Дисциплината и дългът преди всичко
Честен Уважава традициите
Общува лесно с непознати Търси опора в йерархията
Не нарушава договорите Верен и лоялен
Оптимист Фаталист
Търси ефективното, демонстрирането 
на рeзултати

Перфекционист

Ориентиран към конформизъм и 
съгласие

Правилата са важни, склонен е към 
крайности и отмъщение

Синдром на търговеца: 
Поведение, произхождащо от размяната
на стоки и услуги, и характерно само за
човека, предпочитан синдром в 
търговията, бизнеса.

Синдром на пазача /охранителя/: 
произхожда от поведение, аналогично и 
при животни (защита на свои територии, 
търсене на препитание и др.); 
предпочитан синдром в армията, 
полиция, бюрокрация, правосъдие, 
вероизповедания.

Дали има съотнесеност  между двата  морални синдрома с  типа  национална  и

организационна култура,  личностното предпочитание на организационния лидер към

един  или  друг  стил  на  поведение  и  управление,  е  въпрос  специфичен  и  открит  за

саморефлексия, диалог и промяна в конкретни групи. 

4. Кроскултурни разлики във възприeмането на етично и неетично 

лидерство

В кроскултурните изследвания разликите между етично и неетично лидерство се

осмислят консенсусно на основата на  „три кита“:  западната перспектива; примера,

който  идва  от  управление  на  бизнес  организации  от  частния  сектор  в  отново  в

западни икономики  (североамерикански  и западноевропейски);  схващане за етика и
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етично,  формирани  на  базата  на  свеждане  на  бизнес  етиката  до  т.нар.  комплайънс

(спазване  на  правила  и  регулации),  което  от  своя  страна  е  също  част  от  западната

парадигма. 

В рамките на тази западна парадигма се формира типично разбиране за лидерите

като  състезаващи се  по еталонни качества.  Д.  Голман  описва  лидери-звезди,  имащи

изключителни способности в сравнение със средните [Goleman, 2014]. Съвременните

изключителни  лидерски  черти се  определят  ето  така:  стратегическа  ориентация,

пазарен нюх,  ориентация към постигане на резултати,  отдаденост на целта  да имаш

доволни клиенти и потребители, сътрудничество и въздействие върху другите, стремеж

към  развитие  на  екипи-победители,  трансформационно  лидерство.  Този  списък  е

отражение на абсолютизирани качества на лидери-еталони, идващи от света на бизнеса

с информационни технологии и комуникации. Обрисуван е  „героят от Силициевата

долина“.  Съществен е въпросът доколко образът на „глобалния лидер“ е културно и

етически приемлив, дори и в контекста на технологизираната дигитална среда?

В  специални  изследвания  за  моралното  лидерство  в  различен  регионален  и

национален  културен  контекст  остава  основна  класическата  линия  за  съпоставка  по

оста на западна и източна култури или на отделни техни „представители“. В статията

[Gu,  Li-Ping,  Tang,   Jiang,  2013]  е  анализирано  сравнително  моралното  лидерство и

въздействието  върху  креативността  на  служителите  в  китайски,  канадски  и

американски  фирми.  Посочвайки,  че  самото  лидерство  се  дефинира  в  рамките  на

западния  свят,  авторите  си  служат  с  конструкта  патерналистично  лидерство за

китайската  и изобщо за източната култура.  Патернализмът е преобладаващ лидерски

стил  в  незападния  бизнес.  Патерналистичните  лидери  съчетават  авторитет  с

благоволение, доброжелателност и милост и в този смисъл се възприемат като етични.

Е. Пелегрини, Т. Скандура  и  В. Джайраман сравняват нагласите на служители от

САЩ и Индия към патерналистичното лидерство. Патернализмът има значително по-

силен положителен ефект върху удовлетвореността  от работата в Индия, докато тази

взаимовръзка не е  значима за САЩ. И в двата културни контекста патерналистично

лидерство  е  положително  свързано  с  организационна  ангажираност  [Pellegrini,

Skandura,  Jayaraman,  2010].  С.  Ейзенбек  и  Ф.  Бродбек  извършват  кроскултурен  и

кроссекторен анализ на етичното и неетичното лидерство [Eisenbeih, Brodbeck, 2013].
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Изтъква се, че в днешно време  на мениджърите се налага да ръководят етично хора и

проекти  от  разнообразни  култури,  но  и  от  различни  сектори  (частен  и  държавен,

регионален и международен). Жизнено важно е формирането на цялостна обединяваща

картина  за  това  какво  е  възприемането  за  етично  и  неетично  в  култури,  отрасли  и

сектори.  И  в  това  изследване  се  тръгва  от  дихотомията  западна  -  източна  култура.

Проучените мнения на изпълнителни директори от различни държави в цитираната по-

горе работа могат да се обобщят и така:

Възприятие на етичното и неетичното лидерство

(Таблица 3)

Западни култури: етичното е спазване
на правила и етични стандарти

Източни култури: етичното е съобразеното
с ценности

Етичен лидер
Честност
Интегритет
Отговорност (вкл.
социална)
Ориентиран към 
хората

Неетичен
лидер

Нечестен
Корумпиран
Егоцентри
чен
Манипула
тор

Етичен лидер
Ориентиран 
към хората
Отговорност (вкл. 
социална)

Неетичен лидер
Его-
центричен

     [Адаптирано по Eisenbeih, Brodbeck, 2013]

Специфичността  на  всяка  от  източните  култури  (китайска,  индийска  и  пр.)

очевидно затруднява открояването на повече от горните една-две черти съответно на

неетичния и етичния лидер.

Днес,  с  помощта  на  информационните  технологии,  са  достъпни

неизброимо количество консултантски  списъци и съвети за  ценните качества на

етичния  лидер  и  как  те  да  се  развиват  (вж.  например:  Kahler  2014).  Но  при

усвояването  и  адаптирането  им  от  отделния  индивид  или  в  дадена  общност

възниква  проблемът  за  културния  превод  на  използваните  думи  за  ценности  и

добродетели, за други етични понятия и черти на моралния характер при превод

един  език  (от  английски  най-често)  на  друг. Ще направя  сравнение  с  обичайни

термини  от  международната  бизнес  етика,  базирано  на  сравнителен  анализ  на

текстове  на  учебници,  наръчници  и  материали  за  трейнинг  в  областта  на

управленското консултиране и организационната етика:
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Примери за културни разлики в съществени качества на етичния лидер 

(Таблица 4)

Морално качество Културно-специфични сходни
термини 

Честност цялостност, интегритет, почтеност

Скромност смиреност

Кураж (морален 
кураж)

смелост, решителност

Искреност откритост
Страст ентусиазъм, хъс
Доверие лоялност, уважение
Мъдрост информираност, прозорливост

Грижовност човещина, състрадание, 
чувствителност, милосърдие 

И тук се сблъскваме с проблема „изгубени в превода“. На М. Кундера [Кундера,

2014]  дължим  добър  пример  и  задълбочени  разсъждения  за  уникални  нравствено-

психологически състояния, изказвани с трудно преводими думи. Litost е чешка дума за

«мъчително  състояние,  породено  от  вида  на  собствената  ни,  внезапно  разкрила  се

нищожност». То е назоваване на „… унижението и яда, който следва.  Състоянието е

характерно за възрастта, която предшества опита; то захранва жаждата за отмъщение,

прикривайки се зад патетично лицемерие“ (пак там), като никога истинските причини

не могат да бъдат демонстрирани. Кундера дава пример с момче и момиче, които плуват

в  езеро.  Момичето  е  по-добър  плувец  и  стига  първо  до  брега.  Момчето  се  чувства

унизено,  и  под  фалшивия  претекст,  че  е  имало  опасни  течения  покрай  брега,  удря

момичето. Litost  се  превежда  според  справки  в  Google  на  различни  езици  като

съжаление,  подтиснатост,  гняв,  жалост,  отричане  (значения  на  български),

подавленность (руски), regret, pity (английски).

5. Концепцията за моралните основания на културите

Културният  антрополог  и  социален  психолог  Дж.  Хейт предлага  конструкта

морални основания за oбяснение на културната специфика на моралната област – онази,

на базата  на която се  вземат етични решения [Haidt,  Rozin,  McCauley, Imada,  1997].

Върху  моралните  основания  израстват  културните  различия.  Навсякъде  по  света
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например, причиняването на вреди на друг е осъдително. Но в културите има примери

за  неглижиране  на болки от вреди,  както и за  злорадство и болезнено харесване на

страдания на другия.  Един и същ проблем може да се  възприеме като морален или

„неутрален“. В кроскултурната делова етика красноречив пример е възприемането на

подкупа,  бакшиша  и  корупцията  по  оста подарък  и  жест  -  осъдимо  и  престъпно

деяние.  Дж.  Хейт  формулира  моралните  основания,  тръгвайки  от  психологически

състояния,   акцентирайки  на  моралните  чувства.  Емотивизмът  и  интуитивъзмът  с

характерени за подхода му. Основанията са морални интуиции като сетивата:  всички

хора имат еднакви сетива, но различен вкус, зрителни възприятия, усещания за кисело,

представи за сладко. Моралните основания са за:

вреди, причиняване на болки и загриженост, откъдето идва съчувствието;

справедливост и реципрочност, чрез което се свързват непознати, изразено в

реципрочния алтруизъм, без който не е възможна социалната връзка;

принадлежност  и  лоялност,  свързани  със  степента  и  формата  на  доверие,

както и готовността за сътрудничество;

авторитет, уважение и стабилност;

чистота  и  святост, онова,  което  се  възприема  като  безкрайно  и

трансцендентално,  както  и  всичко,  предизвикващо  отвращение  в  общността  [Haidt,

2003]. 

Kaкто  и  при  други  културни  модели  (моделът  на  Г.  Хофстеде  например)  в

последствие е добавено ново, шесто морално основание: представата и  потребността

от свобода и/или подчиненост. Културите могат условно да се разделят на морално

строги и на по-толерантни в сравнението по моралните им основания. Интересно е, че в

култури, за които е характерна  по-голяма етическа строгост, т.е. има по-тясна област

на  опрощаване,  морализиращата  позиция  е  по-масово  разпространена,  отколкото  в

културите с  етическа толерантност, в които сферата на допустимото е разширена и

неопределена. Периметърът, в който се очаква да се вземат „строги“ етични решения, е

по-малък. 

Предложените  основания  отграничават  три  етични  системи:  етика  на

автономността, етика на общността и етика на святостта. Те  ценностно фаворизират
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съответно човешките права, солидарността и покорността пред святото. Във всяка

от тях моралната  сфера е очертана от знаци на престъпване на  права, лоялност или

нечия  святост.  Различни  морални  основания  определят  „естествените“  форми  на

организационна  лоялност,  степен  на отдаденост  на  индивида  на  общността,

ангажираност  и  др.  Ако  авторитет,  уважение  и  стабилност са  силно  морално

основание  за  арабските  и  повечето  азиатски  култури,  възниква  въпросът  как  в

организациите им се поддържа критика, дебат, защита и обосновка на предложение,

приемане  на  взето  решение –  все  практики,  наложени  от  западния  организационен

модел? Как се постигат желана адаптация на служител, какво е консенсус и съгласие,

как се открива и управлява таланта на млади служители, как се подобрява управлението

на  времето,  и  въобще  –  дали  са  приложими  конструкти  от  западния  мениджърски

инструментариум? Глобалната организационна етика предполага взаимно обогатяване

на познанията за това.

6. Модели за културно одобреното лидерство

В специалната литература има подходи за концептуализиране на кроскултурното

лидерство на различни равнища. Ърли и Анг [Earley, Ang, 2003] разглеждат предимно

равнището  на  индивидуални  взаимодействия между  представители  на  различни

култури в хода на преговори, диалог и др. организационни комуникации. Те определят

факторите  (пътищата),  чрез  които културата  влияе на  лидерското поведение  на  това

равнище.  Петте  фактори  са:  а)  индивидуалните  компетенции,  б)  екипът,  в)

организацията,  г)  цялостният  контекст  и  д)  конкретната  ситуация:.  Te  могат  да  се

представят така (Рис. 1):

Как културата влияе върху лидерското поведение? (Рис.1)
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На  глобално,  междунационално  равнище  са  изключително  полезни

резултатите  от  международния  проект  GLOBE  (съкратено  на  английски  от  Global

Leadership and Organizational Behavior Effectiveness)  – изследователско „предприятие“,

обединяващо стотици учени и десетки хиляди мениджъри от над 60 държави. Целта на

този  проект е  да определи  отношението между културните  ценности и ефективното

лидерско поведение. В него могат да се открият импликации, обясняващи етическото

разнообразие  на  културите,  а  от  тук  –  различните  културни  образци  за  морално

лидерство.  В  изследването  на  глобалното  лидерство  е  направен  обстоен  преглед на

изследвания  на  мениджъри  и  организации  по  земното  кълбо (анкетирани  са  17  000

мениджъра), като те са групирани в над 20 основни измерители на компетентности. Те

формират  групи  от  лидерски  компетентности  на  лидера,  измерения  на

глобалното лидерство.  Предлага  се  обяснение  на  връзката  между  културните

измерители (например, познатите индивидуализъм – колективизъм; мъжки ценности –

женски ценности; властова дистанция, отношение към неопределеността, ако следваме

модела  на  ценностните  разлики  между  културите  на  Г.  Хофстедe)  и  културно

одобрените лидески черти. Представлява интерес и концептуалният модел, обясняващ

факторите  и пътищата,  чрез  които културата  влияе върху ефективното лидерство на

организациите (Рис. 2.): 

Kроскултурен модел на лидерство (Рис. 2)
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[Източник:  Javidan,  Dastmalchian,  2009].  Адаптирано  в  «културния  превод»  от

английски на български език от мен – Д.С.

Предложената схема онагледява, макар и линейно, „лабиринта“ на въздействие

на  културни  фактори  върху  лидера  като  ефективност,  качества,  поведение  при

нормални и непридвидени обстоятелства.  Така  се  прецизира  общото етикетиране  на

лидера,  на  етичното  или  неетичното  негово  поведение.  Дефинирането  на  морално

лидерство  изобщо  или  само  едноизмерно  е  недостатъчно.  Според  резултатите  на

проекта  за  Глобалното  лидерство,  има  различни измерения на  възприемане  на

културно одобрeното, по очертаната схема,  имплицитно лидерство. Тези измерения

са изведени на основата на: 

Харизматично/ценностно  основано  лидерство  -  характеризира  се  с

интегритет  и  холистичност,  ориентирано  е  към  добро  представяне,  като  лидерът  е

визионер,  вдъхновяващ,  отдаден  и  готов  на  саможертва,  но  също  може  и  да  е  „с

културно оправдана степен“ на чертите на токсичен, автократичен и властен лидер.

Екипност – от лидера се очаква да е дипломат, компетентно да администрира,

като поддържа сътрудничеството и интеграцията в екипа. Лидерът, който не притежава

тази способност, е токсичен, той би бил отчужден от хората, които ръководи, дори  и

озлобен към тях, макар и да търси сближаване с тях по други пътища.

Степен на самозащита – идентифициране на лидера с неговите роли, форми

на егоцентричност, „загуба на лице“, отчужденост.

Включеност и участие – прояви на не-автократично поведение на участник в

общ процес на работа в подкрепа на водените от него (последователите).

Хуманна  нагласа  –  проявяваща  се  в  скромността,  състраданието  и  други

културно приемливи алтруистични черти или «човещина».

Автономност – лидерът е способен да функционира без постоянно допитване

и консултиране с други. [Chokar, Brodbeck, 2008]. 
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7.  Специфични  източници  на  морални  проблеми  и  регулирането  им  в

междукултурни проекти: конструктите „хипернорма“ и „морален проект“

 Върху какви морални основания да се стъпва, когато се действа в друга култура,

„когато етиката пътува“, ако си послужим със заглавието на Т. Доналдсън и У. Дънфи

[Donaldson,  Dunfee,  1999].  Според  тях,  съществуват  хипернорми,  действащи  на

макросоциално ниво, които са ориентир за aдекватно поведение в култура, различна от

собствената. Съветът е за придържане към следните:

Провери  дали  дадената  културна  практика  е  автентична  и  легитимна  (т.е.

широко приемана и в съответствие с хипернормите).

Следвай легитимните местни обичаи, когато това е възможно.

В спорна ситуация давай приоритет на норми и практики, произхождащи от по-

голямата група.

Хипернормите  се  прагматизират  в  съвети,  в  т.ч.  -  и  към  лидера  на

мултикултурни екипи и проекти:

1. Прилагай етичните стандарти в еднаква степен за всички пазари, поделения

и служители. Ако в дадена страна има политика за следване на определени норми, бъди

готов да преразгледаш проекти на пазари с неблагоприятен етичен климат. Отговаряй

вежливо и с уважение, ако е нужно да отказваш (корупция – б.м., Д.С.). Не действай

високомерно или подигравателно, когато не приемаш неетичните предложения: просто

обясни,  че  етичният  кодекс на  фирмата  забранява  това  поведение  и  че  би искал  да

запазиш деловите си отношенията  за  бъдеще.  Увери  се,  че  мениджърите разбират

твоята ангажираност с етичните стандарти след подобни случаи.

2.  Отчитай  уникалния етичен климат на всеки пазар при изработване на

свой етичен кодекс. Спазването му нека да е приоритет за мениджърите и борда на

директорите,  за  да  дават  пример  на  останалите  в  организацията.  Създай  правила

особено в  дейности  с интензивни международни контакти.  Помоли мениджърите  да

обосновават своите етични решения на чуждестранните пазари в съответствие с този

кодекс, за да се гарантира, че те самите го приемат като нещо сериозно.

3.  Следвай  местните  обичаи  по  своя  преценка. Вземай  решение  за  всеки

конкретен случай, когато смяташ да не се съобразиш с местни традиции по причина на

възможни вреди. Придържай се обаче стриктно към етичен кодекс,  когато решаваш
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хуманитарни и екологични проблеми. Използвай правото си на преценка по въпроси

като  подкуп  или  заплати  на  местни  служители.  (Например,  може  да  решиш  да

предложиш  парични  подаръци  на  държавни  чиновници  в  страна,  където  няма  друг

разумен начин да стъпиш на пазара,  но -  да не влизаш на пазар,  ако суровините са

придобити чрез доставчици, използващи нелегален труд).

4.  Провеждай редовно етически кроскултурен трейнинг за цялата фирма в

допълнение  към  програми  за  обучение  по  етика  за  нови  служители.  Използвай

извънредни семинари, за да осветиш новопоявили се проблемни зони, позовавайки се на

новите примери при всяка възможност [Smith, Peterson, Thomas, 2008].

Освен  на  равнище  хипернорми  и  правила,  в  кроскултурната  комуникация  се

очертават  критични  области  (чувствителни  зони),  в  които  моралното  лидерство  е

застрашено и  има  потребност  от  фокусирано  внимание,  специално  познание  и

регулиране.  Източник  на  проблеми  в  работа  по  международен  проект  например,  е

планирането, важно в перспективата на управление на различията в отношението към

времето. Критичността на този въпрос нека аргументираме с фразата, приписвана на Б.

Франклин:  „Ако  се  провалиш  в  планирането,  то  планираш  да  се  провалиш“.

Специфичен  повод  за   «разминавания»,  дори  и  при  свръхбързи  електронни

комуникации, е честото стартиране на работата по даден проект преди оторизирането и

официализирането му. 

Етичните проблеми и развитието на  отношенията  в  мултикултурен  екип биха

могли да се осмислят и подобрят  и чрез въведеният от Д. Харт конструкт „морален

проект”. В него се отделя морална работа, морален типаж, морален епизод и морален

пример,  полезни за по-прецизно структуриране и управление на отношенията  [Hart,

1994]. Моралното проектиране е свързано с лидерството като служене и с фигурата на

лидера като слуга, според не съвсем благозвучния превод в научни публикации и у нас

на термина servant leadership [Иванов, 2015]. Етичното лидество като служене би могло

адекватно  да  се  интерпретира  в  перспективата  на  нормите  и  ролевото  поведение  в

етиката на грижата.

Съществуват особени  «чувствителни зони» за  кроскултурната  делова етика и

етичното  лидерство.  Те  не  са  свързани  само  с  обичайните  разминавания  между

дейности,  интегритет,  честност,  степен  на  доверяване,  схващане  за  справедливост,
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морален характер и добродетели на хора от различни култури. Има трудно доловими

поведения,  които  могат  да  компрометират  етичното  лидерство  на  международен

проект  (екип). В  една  от  първите  монографии  по  този  проблем  [Kleim,  2012]  се

изтъкват  следните  особено  „чувствителни  зони“  в  работата  по  международен

проект:

Манипулативно  неинформиране  и  дезинформиране  на  участниците  за

работата;

„Меко“ (скрито и недоказуемо) саботиране на работата или на части от нея;

Омаловажаване на нечии приноси,  „замазване“ на нечие включване в общия

куп, за което е трудно и неизгодно да се оповести.

Има също така  специфични  психологически  състояния,  които могат да  станат

източник  на  допълнителни  етични  проблеми в  деловата  комуникация  на  един

междукултурен екип:

Неудовлетвореност от това, че нещата не стават «като по учебник», заучените и

планирани работещи схеми по-често се оказва, че не работят;

Допълнително  напрежение  и  организационен  стрес  от  очакването  да  бъдеш

успешен екипен играч;

Вътрешни конфликти, продиктувани от желанието да се съгласиш с другия, за

да тушираш несъгласия и конфликти в зародиш;

Потребност  да  се  поддържат  едновременно  добри  отношения  с  разнородни

стейкхолдъри (участници): партньори и ръководители, подчинени и конкуренти, млади

и стари, жени и мъже.

8. Културна интелигентност и етическа компетентност: «трето измерение»

на моралното лидерство

Международните проекти и екипи все повече се основават на успешен пренос на

опит от вече създадени ефективни кроскултурни партньорства. За мениджъра и лидера

в такива проекти се откроява като императив едно ново качество,  което най-точно е

изразимо  с  термина  културна  интелигентност.  Понятието,  предложено  в  Харвард

Бизнес Скул, за десетина години се трансформира в различни модели и консултантски
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съвети, оформящи стандарт на поведение на моралния лидер [Ang, Dyn, 2008]. Едно от

предимствата  на конструкта  културна интелигентност е  възможността  да се  избегне

редуцирането на „култура“  до „националност“  в деловата  комуникация.  Когато

общуват,  хората  от  различни  култури  често неволно  заменят  междукултурност  с

междунационалност, забравяйки  множествената  културна  принадлежност  на  всеки

индивид. Кроскултурна и етическа компетентност в значителна степен днес съвпадат

– те са нужни в конфликтните зони на междукултурното взаимодействие при водене на

диалог,  преговори  и  сключване  на  сделки,  изграждане  на  мрежи  и  виртуални

партньорства, преодоляване на предубеждения, балансиране на груповите интереси и

постигането  на  приемливи  етични  стандарти  в  конкуренцията  и  сътрудничеството.

Етичната  и  кроскултурната  компетентност  се  разглеждат  като  аспект  и  проява  на

емоционалната  и  социалната  интелигентности  –  перспектива,  наложена  след  90-те

години в теорията и практиката на деловата комуникация [Berghofer, 2016].

За културната интелигентност, измервана вече с  културен коефициент (CQ),  са

предложени различни измерители.  На база  на  проученото [Livermore,  2009]  и  с  цел

приложимост  в  български  и  европейски  контекст  може  да  се  приеме  следната

структура на културната компетентност, пригодна за конкретизиране в образование,

фирмено обучение и индивидуално саморазвитие:

1. СD (cultural drive) – ентусиазъм, интерес към възможността да си ефективен

в среда с различни култури; умение да се извлича удоволствие от общуване с различни

култури,  да  се  трупа  полезен  опит  от  многообразието,  като  се  развива  собствената

ефикасност и се разширява радиуса на доверие към чуждото;

2. CK (cultural knowledge) – познание за сходства и разлики между културите,

включително - за новото в икономическите и правни системи на съответните държави,

което  е  условие  за  т.нар.  комплайънс  етика (спазване  на  правилата  и  регулациите),

както  и  знания  за  религиозните  убеждения,  социолингвистични  правила  на  изказ  и

невербалност, актуална информираност за демографската регионална картина;

3.  CS  (cultural  strategy)  -  личностна  способност  да  се  извлича  смисъл  от

кроскултурния опит чрез  преценки и преоценка на собствените мисловни схеми и тези

на другите,  предполагаща:  степен на информираност -  за своето и на членовете на

екипа културно познание; планиране - на поведенски стратегии за съответната културно
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нееднородна   комуникативна  ситуация;  проверка –  осмисляне  на  съвпадението  и

разминаването между  предубеждения и случило се с цел коригиране на преживяното.

4. CA (cultural action) - способност за адаптиране „в движение“ на вербалното и

невербално  поведение,  за  да  е  пригодено  към ситуационния  контекст, включване  на

активен репертоар от гъвкави реакции, навици за модифициране на поведение (жестове,

мимики, акцент, тон, бързина, паузи и др.)

(В този модифициран вариант на Ливърмор [Livermore,  2009] съзнателно са

оставени  термини  и  абревиатури  на  английски  –  езикът,  обичайно  използван  в

кроскултурните делови екипи).

Лидерството  –  културно  интелигентно  и  етически  компетентно  държи  на

специфични етични норми на екипната работа в крос-културна среда:

Откритост (или искреност, безусловно възприемане на другия);

Неоценъчно  реагиране  (при  комуникация  в  особената  кроскултурна

организационната среда);

Инициативност, ( проактивните реакции са групово целесъобразни тук);

Добронамереност  (повече  от  обикновено,  изразена  в  опора  върху  силните

страни на всеки от участниците);

Подкрепа:  персонална,  инструментална  (оперативна),  както  и  проспективна

(утвърждаваща и разгръщаща).

Културната  интелигентност  би  могла да  се  мисли като „трето  измерение  на

моралното лидерство“, наред с моралния характер и моралния мениджър, предложени

в  теории  за  социалното  научаване.  По-нататъшното  прецизиране  и  емпирично

потвърждение  на  тази  идея  предстои.  Интензивната  кроскултурна  комуникация  дава

възможност  и  за  това  интелектуално  предизвикателство,  което  може  да  бъде

„тренирано“ първо на терена на образователната практика.

9.  Етически  практикум:  относно  академичното  преподаване  на  етика  и

етично лидерство

Лидерството се  учи,  етичното лидерство – също. В дискусии на семинари по

темата  етично  лидерство  в  курсове  по  бизнес  етика,  кроскултурна  бизнес  етика,
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административна етика, култури и организации, фирмена култура се предлагат казуси,

задачи, ролеви игри и др. Ето няколко по-нови примера.

Първият е предоставяне на участниците на  текст с реален казус от текущата

бизнес практика за дебатиране на културни разлики в трудовата етика и стиловете на

комуникация:  „Шефът  на  американския  производител  на  автомобилни  гуми  Titan

предизвика  бурна  дискусия  във  Франция,  след  като  заяви,  че  френските  работници

реално  се  трудят  само  3  часа  дневно  и  трябва да  е  глупав,  за  да  инвестира  в  тази

държава.  Морис  Тейлър отправи  критиките  си  в  писмо  до  френския  министър  на

възстановяването на промишлеността. Писмото е отговор на молба Titan да инвестира

във  фабрика  в  град  Амиен  в  Северна  Франция,  която  е  на  загуба.  Профсъюзите

окачествиха писмото като обидно. „Посещавал съм тази фабрика два пъти. Френската

работна  сила  получава  високи  заплати,  но  работи  само  3  часа”,  пише  Тейлър.

„Работниците получават един час почивка за обед, говорят си 3 часа и работят още три.

Казах тези мои впечатления директно в лицата на френските профсъюзни работници.

Отговориха ми, че това бил френският начин!”, допълва той. Френският правителствен

говорител  Н.  Вало-Белкасем коментира,  че  писмото  на  американеца  не  изразява

общата инвеститорска нагласа на САЩ към Франция и припомни, че в страната има

най-големи американски инвестиции в Европа. Франция установи със закон 35-часова

работна  седмица  през  2000  г.  Критици  обаче  твърдят,  че  това  в  момента  спъва

икономическия й растеж». [US инвеститор създаде смут с критики срещу френската

работна етика 2013].

Вторият пример е за активиране на саморефлексията като начин за разбиране

и развитие на лидерски потенциал и индивидуални умения. На студентите се предлага

текст за обсъждане в групова дискусия:

 „Какво е вашето кредо на лидер в организацията?“

Прочететете  внимателно  следните  изстрадани  определения  за  лидерство.

Направете  сравнителен  анализ  на  моралната  страна  в  тези  определения.  Накрая

добавете  своята  идея,  знание,  предложение,  проект  за  етично  лидерство  в

организацията.

1. „Можеш да говори до посиняване, че имаш ценности. Но когато това, което

казваш   не  се  покрива  с  онова,  което  вършиш,  трябва  дълго  да  се  погледаш  в
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огледалото.  Лидерите  трябва  да  отделят  повече  внимание  от  обикновеното  на

ценностите си. Характерът на лидера се формира в съответствие с истината в сърцето

ти, а не само в съответствие с приказките, които излизат от устата ти.” (К. Бланшард)

2. „Лидерите са тези, които разбират, че част от работата им е да казват истината,

за да бъдат силни.” (Т. Мор)

3. Ако искаш да водиш, поискай първо да служиш.” (Р. Грийнлиийф)

4. „Водих добра битка, свърших си работата; запазих вярата.” (Апостол Павел)

5. „Лидерството е комбинация от стратегия и характер. Ако има нещо, без което

трябва да минете, това да е стратегията.” (Н. Шварцкопф)

Освен потребността  от етически практикум по лидерство с актуални сюжети,

включени в обучение по приложни етики, има един фактор за учене на етино лидерство,

който е пренебрегван и неназован. Такава е голямата роля на  етичната култура на

ректори,  декани,  ръководители  на  катедри,  водещи  преподаватели,  примерите  за

етично  лидерство  на  преподавателското  «тяло»  като  индивиди  и  академична

общност. За  4-5  години  на  следване  студентът,  (колкото  и  да  е  неприсъстващ  и

алиениран), попива техния поведенски модел на значим друг. Специални проучвания в

други университети  по света  [Phillips,  2004]  на  етичната култура на ръководещите

акредитирани академични институции -университети и факултети по бизнес, показва в

каква степен са важни за студента и бъдещата му кариера конкретни лидерски качества

и поведения на преподавателите му. Интересно е например, че най-голяма тежест има

умението на преподавателя (лидера) да се противопоставя на т.нар. скрит дневен ред в

работата. 

И  тук,  както  е  обичайно,  първото  правило  за  промяна  е  „самият ти стани

етичен“  -  условие,  без  което  не  може,  в  образование,  обучение  и  „трениране“  на

морално лидерство.
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Abstract
Nowadays applied ethics with its specific ethical means and ends is an irrevocable part of the
new global culture of growth. The ethical debate is one of the successful instruments, which
contribute to the realization of its social status and political role in the name of the social
progress.

Keywords: ethical debate, social status of the applied ethics.

Съвременният етически дебат не е строго академична категория. От една страна

той  е  средство  за  постигане  на  познавателни  цели  и  средства,  но  от  друга,  като

инструмент  на  приложната  етика,  който  допринася  за  реализирането  на  нейния

социален статут и политическа роля,  има място и в обществения дебат. Съвременният

етически дебат е част от глобалната култура на растежа.

Темата за морала е една от най-болезнените в обществения дискусия. Тя не може

да  бъде  заобиколена  и  пренебрегната. [Лазарова,  2016]   Докато  има  добродетели  и

пороци, благородство и коварство, добродеяние и подлост, великодушие и дребнавост,

състрадание и бездушие,  съпричастност и безразличие… Докато има добро и зло, а

следователно – докато има човешко съобщество.

Социални  провокации  е  имало  и  ще  има.  Всяко време  си  има  свои  тревоги.

Съвременното  българско  общество  се  вълнува  от  „правомерно”  взетите  бонуси  в
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държавната  администрация,  от  непремерените  действия  на  органите  на  реда,  от

недостига  на  лекарства  и  необходимостта  от справедливост  при разпределението на

медицинските  ресурси  в  обществото,  от  корупционните  практики,  от  морала  на

политическите партии и политици и т.н. Проявите на нетолерантност и на неразбиране

на  различието,  на  чуждостта,  на  не-своето  в  българската  действителност  са

разтърсващи. Много често българинът прави своя избор без  да разбира позицията  и

проблемите  на  другия.  Той  е  чужд  на  проблемите  на  донорството,  той  не  разбира

различието, той се гнуси от бездомността,  той игнорира наркомана, той се плаши от

скитника,  за  него  ин-витрото  е  извратеност,  а  човекът  с  увреждания  е  наказан  от

съдбата недъгав, свързва имигранта с тероризма.

Това  е  морализаторският  пласт  на  обществения  дебат,  който  присъства  на

всекидневно  ниво,   в  медийното  пространство,  в  политическия  живот,  във

всекидневното общуване и т.н. Ще се опитам да погледна зад този пласт и да потърся

онези аспекти на етическия дебат които имат отношение към новия социален статут на

приложната етика и към новата култура на растежа. 

Живеем  в  общество  с  висок  социален  риск.  Удържането  на  този  риск  е

невъзможно без активното участие на етиката. Тя се превръща в решаващ фактор за

експертното му преодоляване и за изработването на адекватни управленски решения.

Процесите, които са във фокуса на вниманието, са глобални – те са неотменна част на

обществения, икономически, технологичен, информационен, социален и пр. напредък.

Макар и с известно закъснение те оказват въздействие върху българското общество и

инспирират етическо осмисляне на обществения растеж и на средствата  за неговото

постигане.

Приложната  етика  преживява  своето  прераждане,  свързано  с  нейния  нов

социален  статут  и  с  формирането  на  нови  функции,  които  се  определят  от  някои

съвременни  изследователи  на  растежа  и  устойчивото  развитие  като  „политически“.

Новата  публична  роля  на  приложната  етика  е  свързана  с  намирането  на  работещи

решения тук и сега, с избора и следването на социални политики, които целят удържане

на рисковете на растежа и  в които етическите цели и средства заемат възлово място.

[Bayertz, 2002; Маринова, 2015]  
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Първоначално съвременната приложна етика е академичен проект – по своите

форма,  съдържание  и  възпитателни  цели.  [Маринова,  2015]  Етическата  дискусия  е

важен инструмент  на  този  академичен  проект и  се  разгръща на  две  нива –  научно-

теоретично и експертно-практическо.

Експертно практическото обговаряне на моралните казуси и избори под формата

на дискусия върху теоретични и практически морални дилеми в рамките на етическия

практикум  и  на  етическите  делови  игри  [Маринова,  2014]  е  началният  академичен

извор.  Излизането  на  приложната  етика  от  нейното  начално  академично  корито  и

навлизането  и  в  социалните  полета  дава  на  етическата  дискусия  нови  хоризонти,

освобождава  достъпа  до обществения  дебат, в  който,  от  соя страна,  се  вливат нови

смисли  и  цели.  Етическата  дискусия  върху  морални  дилеми,  избори,  ситуации  и

експертни  предписания  разширява  социалната  си  платформа.  Дискусията,  която  в

академичния  етап се  разиграва  в  академичната  форма на  етическия  практикум и на

етическите делови игри навлиза в социалния живот на обществото. Тя самата получава

нов социален простор, а общественият дебат бива надарен етически.

Три са основните насоки, в които се разгръща общественият етически дебат във

връзка с новия статут на съвременната приложна етика. 

Първата е по посока на етическата регулация на неустойчива нормативна среда.

При променени реалности,  каквито се  създават в условията  на иновативни процеси,

действащата  нормативна  база  е  регулативно  слаба  и  не  може  да  обхване  пълно

социалността.  Слабостта  на  легалните  регулативни  процеси,  от  своя  страна,  дава

простор на собствено моралната регулация. Тя засилва своето присъствие, като изборът

в  условия  на  социален  и  етически  риск  се  оказва  силно  зависим от личния  морал.

Етиката  се  вписва  в  тази  нестабилна  нормативна  среда,  за  да  даде  допълнителна

подкрепа на моралната регулация в условия на риск. Тя подсилва собствено моралните

регулативни  процеси,  и  нравствената  норма  –  по  специално,  с  етически  средства.

Такива  етически  средства,  които  се  различават от  „неписаните  морални  закони“,  са

етическите  кодекси  и  етическите  комисии [Миков,  2008-а;  Миков,  2008-б],  които

навлизат  във  всички  дейности,  свързани  с  нагнетяване  на  социалните  и  етически

рискове.  Успешен  инструмент  е  и  етическият  обществен  дебат,  който  спомага  за

овладяването  на  етическите  рискове  в  условия  на  нормативна  нестабилност.  Важна
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насока в развитието на приложната етика у нас е свързана с нейната нова социална роля

в избора решения в условията на биотехнологичен,  информационен,  биомедицински,

екологичен и пр. риск. Етиката е неотменна част от дефинирането на нови социални

политики. 

Втората  насока  е  свързана  със  създаването,  промяната  и  хармонизацията  на

българското законодателство с  потребностите  на  обществения  прогрес.  Има няколко

фактора,  които  допринасят  за  преливането  на  импулси  от  практическата  етика  към

правото. Единият е потребността от промени в българското законодателство, които да

регулират  дейностите,  свързани  с  иновативните  процеси.  Вторият  е  готовността  на

българското общество за тези процеси на легализация.  Третият е  необходимостта  от

хармонизация  на  българската  иновационна  среда  и  българското  законодателство  с

глобалните тенденции.  Взаимосвързаността на тези фактори може да се проследи и

илюстрира  на  примера  на  биоправото  [Ставру,  2014-а;  Ставру,  2014-б],  което,

разгръщайки  своя  потенциал  в  предверието  на  закона,  подготвя  важни  промени  в

нормативната  уредба на биомедицински практики,  които до неотдавна са  били само

научни  проекти. Разширяването  на  етическия  дебат  в  обществото  и  търсенето  на

средства и пътища за удържане на етическия риск са сред силните инструменти на този

процес.

Третата насока,  в която етическият обществен дебат подкрепя новия социален

статут  на  съвременната  приложна  етика  е  свързан  с  общественото  промотиране  на

етическото знание. Осъзнавайки ценността на етическите цели и средства, обществото

инвестира  в  етическото  обучение  и  образование  на  експертните  кадри,  на

професионалните общности, на менаджерската  прослойка и пр., което влива сериозна

мотивираща струя в академичното обучение по етика.

Общественият  етически  дебат  е  инструмент  за  реализирането  на  новата

социална роля и политически функции на приложната етика в няколко отношения. 

Първо. Общественият дебат подкрепя интереса към етическата проблематика,

към мисленето за нещата от живота в етически категории – стимулира разширяването

на  моралното  социално  и  лично  пространство  и  има  ориентиращо-дисциплиниращо

значение.   Преодоляват  се  тесните  представи  за  морала  като  за  аспект  на

междуличностните отношения на половете. Осмисля се светът на моралното в неговата
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пълнота  и  многоликост.  Обществото  осъзнава,  че  социалният,  икономически,

технологичен, информационен и пр. растеж на обществото е съпроводено от значими

морални рискове, които трябва да бъдат овладени.

Второ. Общественият  дебат  пренарежда  приоритетите  в  живота  в  полза  на

моралните  смисли –  ценностно-ориентиращо и  структуриращо  значение.  Моралните

цели и моралната аргументация придобиват по-висок статус в социалната и в личната

ценностна йерархия. Така, в резултат от такъв обществен етически дебат за и против

аборта, наред с религиозната и прагматическата аргументация, навлиза и етическата, а

заедно  с  нея  и  убеждението,  че  моралните  съображения  не  само  не  могат  да  се

заобиколят, но и имат изключително значение при избора на решение.

Трето.  Дебатът  посредничи  между  теорията  и  социалната  практика,  като

„транслира идеи, категории, понятия, цели и пр. от „голямата теория“ към конкретните

етически ситуация, казус и избор“. [Bayertz, 2002]

Когато етическата дискусия е академична, тя се реализира в една сравнително

тясна,  специализирана среда,  в  която царят изследователският дух и стремежът към

познание. Целта е апробиране на теорията и на изследователските хипотези. Субектите,

които са ангажирани с етическата дискусия са от научните и академичните среди, както

и хора на бизнеса и администрацията, привлечени в етическия практикум и деловата

игра.  Резултатите  също са  строго академични – това са  публикации в академични и

научно-популярни издания.

Смисълът  на  академичната  етическа  дискусия  е  да  докаже  жизнеността  на

определени теоретични конструкции. 

Когато етическата дискусия е част от обществения дебат, то кръгът на субектите

силно се  разширява,  целите  са  не само познавателни,  но и социални,  резултатите  –

осезаеми за социалната практика. Чрез етизирания обществен дебат етическата теория

се превръща в инструмент на социалната практика.

Четвърто. Общественият дебат изяснява, обяснява, онагледява и т.н. етическите

параметри  на  конкретната  ситуация,  разкрива  съдържанието  на  етическите  понятия,

етическия смисъл на конкретните казуси, моралният товар на очакваните последствия

от възможните избори и пр. – има  силно изразен когнитивно-познавателен потенциал.
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Етическото  знание  не  остава  „заключено“  в  рамките  на  академизма,  а  е

когнитивен инструмент за анализ на конкретната  социална среда,  нейните рискове и

изборът на решения. То се превръща в силно и ефективно средство за преодоляване на

реални социални проблеми, за укротяване на рисковете на растежа, за осигуряване на

иновативните  тенденции.  Като  излиза  от  строгите  академични  рамки,  етическата

дискусия  дава нови когнитивни  хоризонти на социалните субекти.  От една страна

академичното етическо знание е част от експертната практика, свързана с овладяването

на  рисковете  на  растежа.  То  е  необходимо  в  специализираната  дейност,  където

експертите  оценяват  риска  и  търсят  ефективните  решения.  От  друга  страна  обаче,

жизнеността на етическите средства за въздействие върху рисковете на растежа зависи

и от обществените нагласи, респективно – от отношението на всекидневното съзнание

към етическите  инструменти.  Така например  етическите  кодекси  функционират като

форма на колективен договор или взаимна договореност. За да може етическият кодекс

да изпълнява своята нормативна роля, трябва да има разбиране в социалната общност за

необходимостта  от  неговото  съществуване,  от  една  страна  и  за  регулативните  му

хоризонти (граници), от друга. 

Пето. Навлизането  на  етическите  цели  и  средства  в  обществения  дебат  по

социално значими етически теми  има реални социални резултати.  Такъв резултат е

„разширяването на границите на респект” в обществото  [Тейлър, 2003: 15–28;  Singer,

2011], което има огромно значение за повишаването на моралната чувствителност на

българина  и  за  неговата  търпимост  към  различията.  Държавното  устройство,

развитостта на гражданското общество, гражданските права и свободи, независимостта

на медиите, прозрачността на фискалната политика и пр. създават социалния фон. 

Тематичното поле, в което се упражнява диалогичността, е неограничено – права

и свободи (граждански,  на  човека,  на  детето,  на  малцинствата,  на  професионалните

общности,  и  др),  политика  (позиции,  избори,  политическа  конкуренция  и  пр.),

престъпност  и  наказание  (за  и  против  смъртното  наказание,  справедливост  на

наказанието и пр.), биоетика, медицинска етика и деонтология (евтаназия, донорство на

органи и тъкани, генномодифицирани храни, права на ембриона, стволови клетки, права

на пациента, информирано съгласие, конфиденциалност, здравно осигуряване, достъп

до  здравни  услуги  и  пр.),  медийна  политика  и  журналистическа  етика,  социална
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политика (хора в неравностойно положение, деца в риск, бедност и др.), образователна

политика (достъп до образованието, икономически параметри на началното, средното и

висшето  образование,  достъп  и  условия  в  детските  градини  и  ясли,  конкурсност,

финансиране и др.) – колкото по-широко се разпростира общественият дебат, колкото

повече институции и единични субекти са  ангажирани в него,  толкова по-големи са

възможностите  за  осмисляне  на  правата,  свободите,  достойнствата,  стойността  на

другия, различния, непознатия, чужденеца и т.н. Готовността на социалните институции

за  провокирането  и  воденето  на  такъв  открит  диалог  е  съществен  фактор  за

разширяването на кръга на респекта в обществото. 

Шесто. Общественият  дебат  развива  моралното  мислене  на  субекта  и  има

формиращ  капацитет.  Моралното  съждение  претърпява  развитие,  което  се  отразява

върху автономността  на моралния избор и върху уважението към различните гледна

точка, позиция, избор и автономия. Развитието на моралното съждение и на моралното

мислене  са  необходимо  условие  за  моралната  реализация  на  моралния  субект  и

общественият етически дебат е ефективен инструмент в тази насока,  което определя

неговият висок когнитивно-формиращ капацитет.

Тук основният дебат е по отношение на обхвата на формиращото въздействие.

Този дебат започва още в академична среда и се проиграва в условията на академичния

практикум и академичната етическа делова игра. Хипотезата,  че социалната практика

на  етично  поведение  (поведение,  регулирано  от  етични  цели  и  средства)  моделира

морала  на  субектите  на  въпросната  социална  практика  (етическа  експертиза)  не

получава своето потвърждение в лабораторни условия. 

Още на  теоретично  ниво  се  прави  груба  грешка,  като  се  търсят  гаранции  за

моралната реализация в практикуването на морален избор. В същото време в теорията

има достатъчно убедителни доказателства, че социалната практика на етично поведение

не е достатъчно, но е необходимо условие за моралната реализация. Тези доказателства

са  не  само  от  страна  на  обективните  изследвания  на  морала,  но  и  от  страна  на

етическата  теория,  която  защитава  правото  на  автономия  на  субекта  на  морална

дейност. Етическите аргументи са в полза на автономността на моралното решение и на

спецификата на морала като социална по своя генезис, но мотивирана от вътрешното

морално кредо на субекта на морална дейност изява. 
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Когато  академичната  делова  игра  прераства  в  реална  експертна  дейност,  а

лабораторията  се  трансформира  в  социална  дейност,  изводите,  получени  в  тесните

академични  рамки  на  лабораторното  изследване  се  препотвърждават  в  полето  на

социалната експертна дейност. Отново се оказва, че етичността на избора е зависим от

моралния субект. И няма как да е иначе. Пазител на гаранциите винаги ще е моралният

субект. Противното е манипулация, а следователно – отсъствие на морален избор и на

морал.

Но за да има морален субект, за да се формира моралната автономия, трябва да

се извърви дълъг път и етическият дебат в обществото е част от формиращата културна

среда.  Тук стигаме до най-силния аргумент в полза  на обществения етически дебат,

който има отношение към мотивационно-потребностната динамика на субекта.

Седмо. Общественият етически дебат има ясно изразено мотивиращо значение –

той мотивира мястото на етическите цели и средства в социалния живот на обществото,

в  овладяването  на  социалните  рискове,  в  промяната  на  статуквото чрез  въздействие

върху нормативната регулация, в търсенето на „меки“ лостове на въздействие. Формира

се потребността от етическо знание, експертиза, инструменти, избор, решения. Мястото

на  етиката  в  овладяването  на  рисковете  на  растежа  не  се  нуждае  от  допълнителна

мотивация във всяка нова ситуация на избор. Обществото, професионалните общности,

социалните  институции  са  наясно,  че  всеки  социален  риск  има  свои  морални

параметри.  Навлизането на  новите  технологии е съпроводено  от етически  гаранции,

които  се  превръщат  в  търсен  инструмент  за  укротяване  на  етическите  рискове.  На

случайно  етическите  кодекси  навлизат  най-наред в  дейности  с  повишен социален  и

морален риск – в сфери, в които иновативните процеси настъпват агресивно и създават

сериозен  вакуум  в  нормативната  регулация.  Промяната  в  действащата  нормативна

уредба  вече  е  немислимо  без  етическа  експертиза,  без  етически  корективи.

Потребността  от етическите  регулатори мотивира необходимостта  от разширяване  и

задълбочаване  на  етическото  знание,  което  дава  мощен  тласък  на  академичното

обучение по етика.

По отношение на социалния субект динамичните промени засягат: структурата

на познавателния процес,  като в нея се инкорпорира етическото знание в цялото му

многообразие;  ценностната  структура  –  отново  в  полза  на  статута  на  етическото;
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личните,  груповите  и  обществените  нагласи  към  етическите  цели  и  средства;

приоритетите в поведението и мотивацията при избора на решения.

Днес  приложна  етика  с  нейните  специфично  етически  цели  и  средства  е

неотменима част на новата глобална култура на растежа. Етическият дебат е един от

успешните инструменти, които допринасят за реализирането на нейния социален статут

и политическа роля в името на обществения напредък. 

В същото време достойнствата на етическия дебат, както и на всеки етически

инструмент, са лимитирани в рамките на създаването на онази културна среда,  която

подкрепя обществения прогрес във всяко едно отношение – социално, икономическо,

технологично  и  пр.  Като  инструмент  на  новата  социална  роля  на  съвременната

приложна  етика  той  е  причастен  към  конструирането  и  отстояването  на  новите

политики, благодарение на които общественият напредък и прогресивното развитие са

възможни.
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THE POLITICAL AND MORAL TASTE

MAXIM MIZOV

Abstract
In the paper for the first  time in the Bulgarian  ethical  studies,  political  anthropology and
political  science  is  justified  the  idea  about  the  differences,  relations,  and  dependencies
between political and moral tastes. The author analyzes multiple case studies and modes of
their manifestations.

Key words: ethics, aesthetics, taste, power, morality, moral standings, politics

Повечето  от  творците,  занимавали  се  с  деликатната  тематика  за  човешките

вкусове, най-често се уповават на съкровищниците на естетиката, която и най-дълбоко

(от  всички  останали  обществени  науки)  е  проникнала  в  „светая-светих”  на  тези

феномени.

Следвайки  прилежно  светлите  примери  на  теоретиците  по  естетика,

политолозите и етиците би трябвало да се придържат (при дефиниране или изследване

на политическите и моралните вкусове) към онова, което Естетиката вече солидно им е

завещала. 

Проблемът, обаче, е там, че предложеното от Естетиката не е валидно или дори

буквално, челно катастрофира на полето, в срещите си с Политиката и Нравствеността.

Тук и  сега  няма време,  нито възможност  да се  разкриват и обосновават причините,

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017



37     МАКСИМ МИЗОВ

обстоятелствата около тези „трагични” събития,  въпреки че те са очевиден и реален

факт.

Въпреки  това  инерцията да  се  изхожда  от,  следва  завещаното  от  Естетиката

продължава.  Към  би  следвало  да  се  придържат  както  политолозите,  така  също  и

етиците, разбира се, с всички произтичащи от такава „дисциплинираност” рискове, или

жертви. 

Знаменателно е и друго обстоятелство: мислителите, изследвали естетическите

вкусове  през  различни  епохи,  са  единодушни,  че  формирането  и  развитието  на

последните върви ръка за ръка с облагородяването и усъвършенстването на нравствения

облик и моралния начин на живот на техните субекти. Според техните визии, доводи и

аргументи промяната в естетическите вкусове трябва да обуславя, стимулира изменения

и в  сферата  на  нравствените  вкусове,  в  т.ч.  и  за  моралното  прераждане  на  техните

субекти.

Съвършенството, което предлагат естетическите вкусове, трябва да импулсира

процеси  и на последващо облагородяване на  моралния патос  и статус  на  субектите.

Колизии, обаче, възникват от това, че прекрасното, възвишеното и съвършеното в чисто

естетически контекст рядко (или дори изобщо не) пасват на политическите и морално-

етическите разбирания и третирания за дължимите промени в „човешката природа”.

Не  всички  теоретици  по  естетика  да  изповядват  и  следват  разбирането  за

органични  връзки  и  взаимообусловеност  между  естетическите,  политическите  и

моралните вкусове. Това разбиране обаче е доминиращо, а и доста силно въздействащо

на хората.

Такава визия може да се проследи като червена нишка в творчеството на редица

велики мислители от следващи една след друга или дори несвързани помежду си епохи.

Тя  сякаш  негласно  оповестява  или  дискретно  повелява  всеобщо  съгласие  за

потайностите на интимността  между политическите и естетическите вкусове,  а след

или заедно с тях и на моралните вкусове, присъщи на Човека в битността му на род, вид

и индивид.

Подобно  съгласие  има  различни  очертания  и  звучения.  При  някои  от  тези

мислители  органичните  връзки  и  зависимости  между  естетическите  и  моралните

вкусове са почти огледални. При други те нямат такава симетрична възпроизводимост и
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ефективност на промените, а демонстрират само някакви (не винаги абсолютно сходни,

еднородни)  изменения  в  другия  тип  вкусове.  Има и такива изследователи,  които са

непреклонни в твърденията си, че няма, а пък и не може да съществуват никакви право

пропорционални зависимости между двата типа вкусове; че промените в единия тип не

предполагат закономерни, изоморфни или изотропни изменения в другия тип вкусове. 

Този проблем – за връзките и зависимостите между естетическите и моралните

вкусове,  –  може  да  се  пренесе  и  в  полето  на  релациите  между нравствените и

политическите вкусове. Такъв подход и анализ са нужни, особено когото може да се

видят или разкрият ефимерността, несъстоятелността на дефинирането (на произхода,

природата,  спецификата,  феноменологията  и  функционалността)  на  политическите

вкусове  чрез  тяхното  уподобяване  с,  или  извеждане  от  генеалогията,  характера,

особеностите  и  предназначенията  на  –  уж  еталонните  за  тях  и  за  всички  други  –

естетически вкусове.

Усложненията,  изникващи,  виреещи  в  областта  на  сравненията  между

естетическите  и  политическите  вкусове  могат  и  да  обуславят  несъответствия,

разминавания,  или  противостояния  между  нравствените  и  политическите  вкусове  в

такива контексти.

След като естетическите вкусове не могат да са гранитните основи, върху които

да  се  градят  дефинирането,  описанието  и  тълкуванието  на  политическите  вкусове,

вероятно  още  по-трудно,  даже  невъзможно  е  да  се  търсят  каквато  да  са  преки,

органични и огледални връзки, зависимости между моралните и политическите вкусове

на човека.

Подобно становище не би предизвикало кой знае какви съмнения, подозрения и

негативни реакции срещу собственото си присъствие или значение, още повече като се

имат  предвид  дълбоките  несъгласия,  съществените  разминавания  и  откритите

конфликти между нравствените и политическите вкусове и в екстремни, а и в банални

ситуации.

Няма нищо по-очевидно от сякаш  вековечно  господстващата закономерност на

лошите комуникации и (откритите, или скритите) противоборства между политиката и

нравствеността, които присъстват във всички исторически епохи, а и при всички типове

общества,  или  държавни  устройства.  Досега  не  е  имало,  а  както  се  очертава  и  за
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обозримото  бъдеще  няма  и  да  съществуват  никакви  шансове  за  такова  бленувано

спогаждане или уреждане на въпросите и недоразуменията между политиката и морала,

за което открай време и едва ли не винаги ще има мозъци, а и теории, които искрено да

копнеят.

Независимо от тази едва ли не фатална предопределеност на разминаванията или

противостоянията на моралните с политическите вкусове изследователите са длъжни да

я анализират, а и аргументирано да покажат нейната доста специфична феноменалност.

При такива анализи и тълкувания на предна линия следва да излязат въпроси от

типа  на:  защо  политическите  вкусове  не  могат  да  са  изводими  от  и  сравними   с

моралните;  кое е онова,  което подхранва и едва ли не увековечава конфликта между

тези два типа вкусове; защо въпреки лицемерното и инструменталното представяне от

страна на политическите вкусове на удобни за тях нравствени вкусове реално иде реч за

спекулативна  подмяна  на  последните  с  морализирани  и  нравоучителни  вкусове;  по

какви причини и при какви обстоятелства нравствените вкусове демонстрират своите

несъгласия  и  противоречия  с  депозираното  и  отстояваното  от  политическите;  защо

истински  моралните  вкусове  в  реалния  живот,  в  истинската  наука  са  органично

несъвместими, нетърпими и непонасящи присъствието и действието на политическите

си „събратя” и пр.  

Първото, което изниква при анализа на невъзможността за огледални прилики,

същностни  сходства  и  генеалогични  родства  между  нравствените  и  политическите

вкусове  идва  по  линия  на  присъствието  и  влиянието  (в  техните  природи  и

феноменологии)  на  две  коренно  различни,  неспособни  за  съвместно  съжителство,

фундаментални начала. Иде реч за наличието, ролята и значението на  Интереса, най-

вече на  користта или безкористността във феноменологията на политическите, или

на моралните вкусове. Между произхода, същността и функцията на естетическите и

морално-етическите  вкусове  има  много  сериозни  различия,  които  още  повече  се

умножават  и  усложняват  на  полето  на  политическите  реалности  и  нрави,  т.е.  при

политизираната  им  експлоатация.  Самите  политически  вкусове  са  прекалено

отдалечени от, чужди на естетическите, и на нравствените вкусове, макар никога да не

пренебрегват шанса да ги употребят целево. Естетическите вкусове се дефинират чрез

тяхната (постулирана най-вече от Имануел Кант) флагрантна незаинтересованост, липса
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на инструментална телеологичност и отчуждение от практическа целесъобразност. Тези

три базисни характеристики изобщо не са валидни за политическите, поради което няма

как  подобна  закономерност  и  да  не  „спуска  сенки”  над  отношенията,  върху

зависимостите между тях и моралните вкусове. 

Истински, реално хуманистичните нравствени вкусове изповядват и практически

въплъщават  определен  тип  безкористност,  известна  отчужденост  и  независимост  от

бруталното или от перфидното господство на интересите в мотивацията, или избора на

конкретна поведенческа линия, или морално-житейска философия. Те по презумпция

или  по  призвание  са  (или  поне  следва  да  бъдат  неутилитарни)  отчуждени  от

меркантилизма,  в  т.ч.  и  от  днешната  глобална  комодификация  по  своята  природа  и

функционалност.  Техните  роли  и  ефекти  трябва  да  не  се  съобразяват  с  и  дори  да

надскачат  конюнктурата,  да  не  се  прекланят  пред  всевъзможни  (архаични  или

новосъздадени)  фетиши,  да  не  робуват  на  безнравствени  интереси,  освен  на

собствените си интереси, които обикновено са в сериозни различия, даже и в пълен

разрез с много други типове интереси.

При естетическите, още повече при политическите вкусове ролята на съвестта

е ако не съвсем изключена, поне е прекалено незначителна в мотивацията на деянията.

Терзанията  на  развълнуваната  човешка  душевност,  дали  да  възнагради  нещо  от

околната среда с титула на прекрасно, възвишено или съвършено, изобщо не съвпадат с

колизиите и угризенията на морално възбудената съвест, която трябва да прецени, да

произнесе тежката с и присъда дали нещо е добро или лошо, добродетелно, или пък

порочно.

Тези разминавания между естетическите и моралните вкусове стават и далеч по-

чести и по-тежки по своите последици в „отечествените територии” на политическото. 

 На сцената на морално-политическите връзки, отношения и зависимости открай

време господстват различни възгледи,  свеждащи се,  в  крайна  сметка,  до  едно общо

положение: че има, а и няма как да не присъстват сериозни различия и несъвпадения,

несъвместимости  и  колизии  между  общочовешкия,  обществения  и  политическия

морал;  че между практическия политически и идеологически прокламираният морал

винаги  (ще)  има  огромни  цепнатини,  дори  непреодолими  пропасти;  че  между

религиозната  и  партийно-политическата  етика  има  солидни  несъответствия  и
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противоречия;  че  между  визиите  за  естетическа,  морална  и  политическа  хармония

обикновено  съществуват  такива  разминавания  и  непримирими  конфликти,  които

обуславят  и  налагат  представите  за  пълна  невъзможност  да  съществуват  мирно  и

взаимно изгодно тези два типа вкусове.

Нравствените вкусове по принцип и дори по произход следва да са (повече, или

по-малко)  „идеалисти”,  „романтици”,  защото  трябва  да  гледат  към  реалностите,

нравите и обитаващите ги човешки същества през призмите на висши принципи или

идеали, а не подчиняват избора си на конюнктурни контексти и моментни интереси,

нито да обслужват временни цели без да ги поставят под знаменателя и под властта на

Идеала.

В  отличие  от  тях  политическите  вкусове  могат  да  работят  и  „на  парче”;  да

затъват  до  уши  в  калта  и  мръсотията  на  практиката;  да  не  гледат  постоянно  към

метафизичните висини; да не сравняват (всеки момент) своите рожби или прийоми с

трансцедентално  изискваното  (като  висше,  последно,  единствено  и  съвършено

измерение); да обслужват преходни каузи, моментни интереси и дори непочтени цели,

които обаче са  част  от веригата  или сценария за превземане,  или пък на  удържане,

вкореняване на властта; да се съобразяват меркантилно с конюнктурата; да преследват

всевъзможни (или точно определени) ползи, дори ако те са в пълен разрез с генералната

визия,  или  пък  с  прокламирания  (на  партийно-политическо,  идеологическо,  или

управленческо ниво) Идеал. 

Моралните вкусове могат да се въплъщават даже без да се афишират техните

присъствия, влияния и предназначения. Това всъщност е най-доброто, което те могат да

демонстрират – да не се перчат и самоизтъкват, да не пропагандират собствените си

идеи и постижения, а скромно, тихомълком, съвестно и неотстъпно да вършат своето

велико  дело.  Но  политическите  вкусове  никога  не  си  позволяват  да  преминават  в

публичното време/пространство без спекулативно, инструментално или утилитарно да

се  афишира и прокламира тяхното официално кредо,  или пък тяхната  идеализирана

визия. Скромността, мълчаливостта, бягството от шумотевици и протяжни коментари за

тяхното  наличие,  действие  винаги  конфронтират с  неистовите  желания  и  усилия  на

политическите вкусове, които всячески се стремят да бъдат забелязани, възнаградени с

публични  оценки,  похвали;  да  са  когато  им  е  нужно,  или  вечно  в  компаниите  и
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кампаниите  на  конюнктурно  или  перспективно  изгодни,  и  доста  полезни   за  тях

публични дискурси. Не съществува политически вкус, който да не се блазни по и да не

обича  прожекторите,  светкавиците  на  фотоапаратите,  екраните  и  ефира  на  медиите,

който да не копнее за шумотевици и аплодисменти, които най-често сам си конструира,

пък и възпроизвежда.

Естетическият вкус зависи от това, което предлага действителността – природна

или социална, но и също и от онова, което е изградено като култура в неговия субект. В

отличие  от  него  политическият  вкус  разчита  не  толкова  на  откритието  на  истинска

хармония  в природата  и обществото,  колкото в  селекцията  и натрапването на  визии

какво може/трябва да е хармоничното в природата и социума, за да бъде „оправдано” от

тях.

Субективността в  преценките,  присъдите  на  естетическите,  моралните  и

политическите вкусове е извън всяко съмнение и подозрение. Това съвсем не значи, че

тя е  и огледална по своята природа, външност или функция при всеки един от тези три

типа.

Втората кардинална разлика между нравствените и политическите вкусове се

състои във фундаменталните различия на техните отношения и „присъди” по линия на

релацията „съществуващо – дължимо”. Естетическите вкусове полагат „сервираното”

от природата – естествена или изкуствена, социална, човешка, на везните на субективни

критерии,  които  са  легитимирани  и  възвеличавани  като  единствено  верни.

Политическите  са  далеч  по-склонни  към  и  отдадени  на  еклектика,  релативност  и

конюнктурно  експлоатиране  на  разнородни  и  многолики  критерии,  оценъчни  скали,

практики; и то с едно единствено намерение – последните да ги обслужват, да им носят

властови ресурс.

Ако моралните вкусове предполагат или налагат сравнения и императиви, чрез

които  същестуващото бива  полагано  в  и  измервано  чрез  еталони  и  оптики  на

дължимото,  политическите  вкусове  имат  съвсем  други  представи  и  технологии  за

подобни съпоставки и модификации на битуващото, на неговите инструментални визии

и  манипулативни  технологии.  Дължимото  в  морално-етически  и  в  политико-

управленски контекст, порядък често нямат нищо общо помежду си, дори се оказват в

неизбежен, или непоправим конфликт. Това, което повелява нравственото символ-верую
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на  човека или  гражданина,  нерядко се  намира  в  дисонанс,  конфликт  с  онова,  което

изисква, прокарва в историческите и във всекидневно-житейските реалности и нрави

политическият усет. Както може да се досети всеки що-годе разумен човек, при тези

съперничества и дори баталии обикновено пораженията, загубите и жертвите идват от

страната на моралното, докато победите, придобивките са в сметките на политическото

без  оглед  на  законността,  нравствената  основа,  оправдаността  на  пътищата  или

средствата за постигането им.

Моралните  вкусове  имат  органична  непоносимост  и  нетърпимост  към

статуквото, понеже няма такова – историческо, актуално, перспективно – състояние,

което  напълно  да  отговаря  на,  въплъщава  заложените  в  тях  идеални  образци  за

съществуване. В тях нравственото съвършенство, моралната хармония никога не бива

да се описват и тълкуват като някакво „замръзнало” и непроменимо статукво, понеже

изискват  непрестанно  движение  и  преображение  в  съответствие  с  по-плътното

доближаване до Идеала. Те винаги пледират и съдействат за изменение на настоящето

според ориентира на желаното (или дължимото) бъдеще, което осигурява и възвеличава

„човешката  природа”  спрямо  нейните  оптимални,  благородни,  или  даже  съвършени

образи, но и въплъщения.

Девизът  „всичко  в  името  на  човека,  всичко  за  благото  на  човека”   не  е

елементарен (идеологически или пропагандистки)  възглас.  Той е истинското  символ-

верую на всеки истински, хуманистичен, демократичен, нравствен Идеал, и на неговите

вкусове.  Този девиз явно или завоалирано, гласно или пък иносказателно апелира за

съпротива  и  борба  срещу  всяко  „застиване”  на  битието  и  мисленето;  срещу  всяко

робуване на всевъзможни догматизми, против всяко едно статукво, което не позволява, а

възпрепятства всестранното облагородяване и усъвършенстване на човешката природа;

което гледа на човека не като към най-висше творение на еволюцията, а като на някаква

семпла биомаса, или суровина, която може временно, а и утилитарно да се използва от

политиката.

Точно  обратно  е  положението  при  политическите  вкусове.  Те  не  винаги

проявяват  такава  органична  подозрителност,  тежка  несъвместимост  и  яростна

съпротива  към  статуквото.  В  повечето  случаи  тези  социални  вкусове  се  стремят  и

опитват да гарантират известно удължаване на историческия и всекидневния мандат на

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017



За опасните “интимни връзки”...     44

съществуване  и  властване  на  онова  статукво,  което  (временно  или  перспективно)

устройва техните субекти; което възпроизвежда инструментално целите и утилитарно

обслужва сценариите им; което удовлетворява закодираните в тях интереси, принципи,

ценности, или норми.

Дори когато политическите вкусове публично декларират (чрез словата и делата

на своите субекти), че са против наличието или влиянието на конкретно (обществено-

политическо, икономическо, социално, или културно) статукво, никой не може да бъде

напълно сигурен, че това са техни истински позиции, а не конюнктурни, меркантилни и

манипулативни становища, от които те могат във всеки следващ момент да се откажат,

или поне да потърсят и намерят всевъзможни поводи, средства, начини и аргументи да

преиначат, или да публично да „обяснят и оправдаят” собствените си дезертьорства и

отчуждения от тяхното спазване и практическо въплъщение – нещо, което е абсолютно

невъзможно, или поне крайно недопустимо, тежко осъдително при моралните вкусове. 

Разминаванията, недоразуменията, несъгласията, противоречията и конфликтите

между моралните и политическите вкусове избликват постоянно и навсякъде в живота.

Например,  вкусът  към  пренебрегване,  подценяване  на  другия,  към

интригантстване или злословие е абсолютно неприемлив за, пък е и противопоставен

на  ценностно-нормативния  статус  и  патос  на  всеки  морално-хуманистичен  вкус.

Същевременно, обаче, той е доста разпространен, силно влиятелен сред политическите

нрави или вкусове. Същото се отнася и за сравнимостта между непоносимостта,  или

нетърпимостта  на  моралните  вкусове  към  прикриването,  премълчаването  и

изопачаването  на  Истината от  и  с  политическите  вкусове,  за  които  тези  одиозни

стремежи, опити, деяния не са рядкост.

Нравствените вкусове не препоръчват и дори забраняват друг „да вади кестените

от огъня”, който техният субект е запалил и поддържа. В отличие от тях политическите

вкусове изобщо не забраняват, дори (явно или подмолно) подкрепят употребите на, или

дори злоупотребите с този принцип, с неговото меркантилно, а и аморално използване. 

Ако нравствената мъдрост и опитност не допускат или запрещават прибягването

до експлоатацията на този принцип, политическите манталитети, маниери и рутини се

доста благоразположени и ентусиазирани от всяка възможност той да се експлоатира.

Политик, който не може да „насади на пачи яйца” своя опонент, противник; който не
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желае да овладее  тънкостите  на занаята,  чрез  които да „изпързаля”  своя – нищо не

подозиращ, или неспособен ефективно да се защити – конкурент/враг, може да се счита

за преждевременно, или дори за фатално, гибелно обречен в своята кариера, в съдбата

си!

Обратно  на  втръсналата  теза  или  на  досадният  призив  политиката  да  бъда

колкото  може  по-прозрачна,  реалностите  и  нравите  в  тази  взривоопасна  сфера

предполагат и налагат колкото е възможно по-голяма дискретност, конфиденциалност,

конспиративност и непрозрачност за онова, което се замисля или реално се прави, за да

може опонентът, или противникът да няма козове и средства публично, или властово да

атакува.

Ако  нравствените  вкусове  се  стремят  и  опитват  –  чрез  деянията  на  своите

субекти, да не оставят в публиката никакви съмнения или подозрения за истинската си

същност  и  предназначение,  дори  когато  правят  това  съвсем  дискретно  и  без

шумотевица, политическите – обратното, – всячески, винаги, навсякъде се стараят да

вършат неща, които завоалират и придават по-различен (от истинския, реалния си) вид

за публиката. 

Ако естетическите вкусове се стремят прецизно да оценят качествата на дадени

обекти  по  скалата  от  грозното  до  хубавото,  от  посредственото  до  прекрасното,  от

низкото до възвишеното, от обикновеното до съвършеното, а моралните пък се опитват

да отсъдят  по линиите  на  добро-зло,  справедливо-несправедливо,  срамно-безсрамно,

съвестно-безсъвестно,  добродетелно-порочно и т.н.,  то политическите  обикновено  се

затварят  в  схемите  на  „котиране”  на  своите  предмети  на  отсъждане  в  диапазона  на

полезно-безполезно, правилно-неправилно, ефективно-неефективно, ефектно-банално и

пр. С други думи, политическите вкусове съществено се отличават и разминават и от

естетическите, и от нравствените, независимо от обстоятелството, че при определени

ситуации  или  нужди  могат  да  се  превъплъщават  и  показват  пред  публиката  в

качеството, или в ролите на всички други социални вкусове на човека (като род, вид или

индивид).

За естетическите вкусове не е от съществено значение коя и каква причинност,

или  пък  вина е  обусловила  грозотата,  безобразието,  падението  и  отчуждението  (от

идеала  им  за  съвършенство)  на  някои,  попаднали  във  фокуса  на  вниманието  им,
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предмети.  Те  сякаш  не  се  интересуват  толкова  от  генеалогията,  колкото  от

феноменологията, не се задълбочават толкова в каузалността, колкото във фактичността

на оценяваните обекти.  

За нравствените вкусове, обаче, каузалността и вината на битуващото, или дори

за бъдещите прояви на субекта, или на обекта им е от извънредна важност и значимост.

При тях на гребена на вълната, на екрана на ситуацията се появява нещо по-различно от

онова, което предлагат, отстояват политическите вкусове,  за  които много по-важно е

това  защо,  как,  кога,  къде  и  доколко  те  –  политическите  вкусове,  могат/трябва  да

провокират (и вменят) вини и отговорности на своите опоненти и противници, даже

когато последните нямат пряко, или пък никакво отношение към нещо одиозно,  или

вредно,  което  спекулативно,  инструментално,  манипулативно  бива  представяно,  или

тълкувано.

Следователно темата за причинността и вината се движи по съвършено различни

орбити при политическите вкусове, за разлика от присъщите на тези на нравствеността.

За естетиката  съвсем не са важни или поне не са първостепенни по стойност

логиките  и  механиките,  които  обуславят,  или  поддържат  „салто-мортале”-тата  на

хубавото в грозно,  на възвишеното в низко,  или на съвършеното в безобразно.  Тези

радикални  обрати,  обаче,  са  сърцевина на  морално-етически  терзания  и  трактовки,

както и на политическото внимание, въжделение, старание, усърдие, усилие и опит в

политическите  практики,  както  при  статус  на  управленчески,  така  и  в  този  на

опозиционни сили, и т.н. 

Естествено,  логиките  и  технологиите  на  отношение  към  такива  „радикални

превъплъщения”,  които  изповядват,  осъществяват  нравствеността  и  политиката,  са

съвсем различни,  далечни и отчуждени,  особено ако иде реч и за истински морално

поведение, а не за някое публично, утилитарно и умишлено  симулиране  на нравствен

патос и етос, което е предназначено да носи съответни облаги, да защитава и увеличава

привилегии. 

Третото генерално  отличие  между нравствените  и  политическите  вкусове се

отнася  до  природата,  особеностите  и  обхвата  на  техните  присъствия,  влияния  или

въздействия  върху  психиката,  съзнанието,  чувствата,  поведението,  философията  на

начина  на  живот  на  изповядващите,  но  и  практически  реализиращите  ги  социални
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субекти. Ако моралните вкусове не предполагат и не защитават каквото да е лицемерие,

коварство,  притворство,  умишлено  престорване,  маскиране,  симулиране,  превратни

публични презентации на тяхната истинска същност, политическите често изобщо не се

стесняват  да  избират  и  прилагат  тези  прийоми  за  своята  легитимация,  най-вече  за

добиване  на  власт.  В  повечето  случай  те  се  представят  в  публичното  време-

пространство под вънкашност чужда,  но и с  друго име от тези,  които действително

притежават и следва да отстояват. 

Нравствената  коректност изисква от субекта  си да търси начини и средства,  с

които да не накърни достойнството и честта на своя събеседник, чрез които да открие

модалности, които му позволяват по-меко, безконфликтно да се приеме дадено мнение.

За  разлика  от  нея  политическата  коректност  най-често  изисква  съзнателно  и

целенасочено премълчаване, умишлено и меркантилно затваряне на очите, запушване

на ушите, социална немота при очевидната необходимост да се кажат важни и значими,

особено пък и нелицеприятни неща на идеите и деянията на политиците, и властниците.

Ако  моралната  коректност  служи  вярно  на  клетва,  дадена  пред  олтара  на

Истината  и  Правдата,  политическата  коректност  (обикновено)  търси  всевъзможни

поводи, а и начини или да се измъкне от това си първостепенно задължение, или пък да

го преформатира в достатъчно удобен, публично приемлив, ала винаги и изгоден за нея

вид.

Ако нравствената коректност подхожда или трябва да се отнася към Истината

като към нещо външно и независимо, като към нещо обективно и изключително важно,

много  значимо  и  достатъчно  стойностно,  с  което  хората  и  властта  трябва  да  се

съобразяват непременно, но, заедно с това, което е и дълбоко съкровено, свещено за

нейния субект, политическата коректност почти винаги гледа към и преценява Истината

„през очите” на чувствата, или на догмите, предубежденията и предразсъдъците си за

своята несъмнена, или дори безалтернативна съвършеност, или оповестява абсолютна

непогрешимост, на своя неотменим и често изглеждащ като вечен монопол над тази

Истина.

Истински  нравствените,  дълбоко  хуманистичните  и  реално  демократичните

вкусове  никога  не  си  позволяват  да  водят  двойствен  живот,  да  се  възползват  от

„двойно  счетоводство”,  което  скрива  истините  за  техния  реален  начин  на  живот  и
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„приносите”  им.  Точно  противоположно е,  обаче,  състоянието или положението при

политическите,  които не  се  свенят, а  даже преднамерено  селектират и  експлоатират

такива  арсенали  и  репертоари,  които  им  позволяват  да  дегизират истинските

намерения, цели на субекта. 

Истински, реално хуманистичните морални вкусове притежават едно единствено

символ-верую – човекът трябва да се възприема и към него следва да се отнасят като

към висша цел и ценност, а никога не като към средство. Този Кантов императив остава

валиден за вечни времена спрямо призванието или действието на Морала на Човека.

Може да се твърди, че той е най-верният лакмус, най-сигурният тест за това защо и

доколко  един  тип  нравственост  е  хуманен  или  нехуманен,  истински,  или  псевдо-

морален,  действително  човеколюбив,  или пък  е  само  нечие  укритие  на  завоалирана

нечовечност.

Всъщност този императив или фундаментален принцип е изначален, а и финален

аргумент защо  политическите вкусове не могат да се отъждествяват с моралните.

Не  е  никакво  кой  знае  какво  откритие  предположението  или  твърдението,  че  ако

истински моралните вкусове пледират и изискват към хората да се отнасят  винаги по

човешки, т.е.  като  към висши цели  и ценности,  ала  никога  не  и  като  към средства,

обслужващи други цели, то в политиката този принцип няма шансове да вирее, още по-

малко да бъде  господстващ. В  политиката въздигнатият на най-високия пиедестал от

истински  хуманистичната  етика  и  нравственост  Човек,  комуто  се  присъжда  най-

почетната титла – Негово Величество, винаги бива използван – ако не пряко, то косвено

–  като  средство  за  други  цели,  като  някакво  оръдие,  или  като  суровина,  която  се

използва конюнктурно.

Това се отнася даже за онези политики, които на идеологическо или пропагандно

равнище непрестанно  пледират и повтарят, че тяхната  висша мисия е да гарантират

подобно  възвеличаване и овластяване на Човека, да го превърнат в единствено и най-

висше мерило за всички жизнени прояви на хората, да го легитимират като супериорен

критерий за същността и особеностите, за предназначението и ролята на морала, който

те искат да формират и утвърдят в жизнените светове на хората, в живота на социума,

но които в реалната си практика допускат отклонения, или нарушения на този принцип. 
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Исторически досега не (вероятно, и в обозримото историческо бъдеще няма да)

съществува такъв вид политика, която изобщо да не се стреми и опитва да използва

хората като средство за своите – фундаментални или инструментални – цели, мисии,

макар и досега Историята да сервира политики или идеологии, които гръмко  афишират

(пред  обществото),  че  са  всецяло  посветени  на  и  отдадени  в  служба  на  Негово

величество Човека, че единствената им мисия е да правят всичко в името, за благото на

Човека. 

Ако истински хуманистичният морал изисква универсално отношение и действие

към  всички  човешки  същества,  без  оглед  на  техните  (расови,  етнически,

конфесионални, полови, възрастови, социални, културни и всякакви други) различия, то

досега няма (в историята и съвременността) такъв тип политика, която да отговаря на

това  висше  и  непостижимо  за  нея  изискване.  Всички  типове  политики,  а  и

обслужващите ги идеологии,  колкото и  да твърдят, че  изпълняват подобни мисии,  в

реалната  си практика винаги правят сериозни отстъпления,  постоянни нарушения от

кредото  на  подобен  императив.  Те  делят  хората по  всевъзможни  критерии,  а  и

съвършено  умишлено  противопоставят  едни  на  други  индивиди/общности,  за  да  ги

използват като суровина за цели, които реално не обслужват живота, благоденствието и

усъвършенстване на човешката им природа, а способстват най-вече за аморално и често

противозаконно  облагодетелстване  на  конкретни  властови  елити  и  на  техните

обкръжения, при което вече прокламираният им универсализъм се оказва химеричен,

защото е съвсем формален, пък и инструментален.

Всяка политика е и не може да не бъде партикуларистка, колкото и публично да

заявява, че следва вярно и претворява принципа на универсално отношение към човека.

Базираната  на  партии  политика  или  демокрация,  колкото  и  гръмко да  твърди,  че  е

призвана  да  следва,  или  че  практически  осъществява  универсални визии  за  човека,

никога реално не е такава, а винаги (или в преобладаващия брой случаи) е много далече

от  (оптимално,  ефективно,  обществено-полезно  и  морално)  прилагане  на  този

универсализъм. И това е валидно колкото за комунистическия, толкова и за либералния

универсализъм.

Достатъчно е дори само да хвърлим бегъл поглед към  темата за човешките

права и свободи, за да се убедим, че такива реално няма нито при комунизма, нито при
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нео/либералната представителна демокрация, които използват хората като „бюлетинно

месо” за своите явни/тайни политически, идеологически проекти и властови сценарии. 

Обстоятелството,  че  едните  политически  системи  и  режими  вменяват  повече

вини и извращения на своите опоненти и конкуренти не отменя всеобщата присъда,

която следва да получат и едните – комунистическите, а пък и другите – либералните,

версии.

Една  обективна,  безпристрастна  оценка  от  съпоставянето  на  тези  два  модела

може  да  изкара  наяве  обратни  (на  политически  доминиращите  и  фаворизираните)

опции  за  превъзходството  и  съвършенството  на  либерализма  над  комунизма  спрямо

предоставяните и защитаваните от държавата и обществото права и свободи на човека,

при  което и  да  се  окаже,  че  по-стигматизираното  общество  е  по-добро за  отделния

човек. [1]

Ако истинският, реално хуманистичният морал винаги пледира на всички хора,

да  се  предоставят  и  гарантират  равни  права  и  свободи,  без  оглед  на  техните

всевъзможни  различия,  политическите  вкусове,  а  и  полизитираната  нравственост

никога  не  гледат  великодушно  или  пък  добронамерено  към  подобни  възможности,

реалности и нрави. Те обикновено копнеят, но и дават всичко, за да прокарат някакви

бразди, отлики и неравенства в предоставените, или в гарантираните на всекиго права и

свободи,  а  освен  това  и  се  възползват  от  предумишлено  вкараните  от  тях,  или  в

публичен оборот несвободи, неравенства и несправедливости, за да извлекат  съответни

изгоди от тяхното наличие.

Тези  теоретични  постулати  добиват  твърде  лесно,  много  бързо  и  релефно

осезаеми  проявления  най-вече  в  класово  разслоените  общества,  където  мащабно

битуват, но и яростно си съперничат противостоящи класови нравствени системи, които

няма  как  и   да  изповядват,  нито  реално,  солидарно  да  прокламират,  защитават

универсалистки визии за (желано, или реално постижимо) реципрочно отношение към

другия човек, особено ако той принадлежи към друга, антагонистична и чужда класа,

която всячески се стреми и опитва да гнети, или да пречи на морално-политическите

идеали на неговата. 

Вертикалът  никога  не  може  да  е  тъждествен  на  хоризонтала  в  социалната

система,  така  както  и  йерархията  не  предоставя  еднакви  права  и  свободи  в
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хоризонталните  слоеве,  изграждащи  обществените  пирамиди  на  различните  типове

държави и режими. Освен това, дори в най-„справедливата” система – религиозната,

съществуват  определени  равнища  и  дистанции,  съответни  овластявания,  права  и

задължения,  както  по  линия  на  различни  божества,  така  по  отношение  на

простосмъртните, които вярват в тях. След като в идеологията или политиката съвсем

не  са  малко  явните/тайните  преноси  от  религията,  няма  как  отношенията  към

„божествата”  да  са  огледални  и  реципрочни  на  тези,  които  се  полагат  на

простосмъртните,  дислоцирани  на  различните  нива  в  социума.  Затова  понякога

политическите  „божества”  в  този,  земния,  светския  свят  могат  да  изглеждат  като

притежаващи далеч по-голяма власт, оказващи много по-сериозни влияния над живота

на хората, отколкото отвъдните, небесните богове могат да имат и вършат. 

Това реално, а и символично означава, че общовалидните, общочовешките или

универсалните нравствени вкусове се оказват реално неприложими и дори нежелани в

областта на политическите, а още повече в тази на политизираните реалности и нрави.

То  е  валидно  не  само  за  политическите  идеологии  или  митологии,  а  и  за  всички

останали идеологически, или митологически форми на човешко съзнание и битуване, в

т.ч. и за религиозните визии и култови практики, където постулирането или изискването

към другите (като равно, или огледално на себе си) също е не по-малко инструментално

от  онова,  което  е  присъщо  и  осъществимо  в  сферата  на  която  да  е  политическа

идеология, или пък нейна – управленческа, или опозиционна – практика в конкретна

държава и пр. 

Нещо повече, ако естетическите вкусове са ориентирани и легитимират някакво

вече  постигнато,  съществуващо  в  реалността,  в  естествената  или  в  социалната,

човешката природа  съвършенство, в областта на нравствените вкусове е много рядко

постижимо  откритието  на  съвършени  човешки  същества,  а  и  краткотрайни  са

наслажденията, или удоволствията, които сервират подобни казуси. Това е така, понеже

моралните вкусове имат като основна визия, пък и мисия движението към определен

тип нравствено съвършенство, което е форматирано от матриците на отделни типове

морал  и  етика.  Затова  универсалисткият  хуманизъм  на  християнството  реално няма

допирни точки не само с комунистически прокламирания универсализъм и хуманизъм,
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но  и  с  този,  които  рекламира  и  уж  претворява  в  историчността/ежедневието

либералният универсализъм.   

Ако  моралните  вкусове  предполагат,  обуславят  и  катализират  съществени

изменения  в  мисленето,  чувствата  и  поведението на  своя субект, които го променят

тотално, политическите, макар да предизвикват значими изменения в природата, облика

и  начина  на  живот  на  човешките  същества,  не  претендират  винаги  за  подобна

комплексност  на  ефектите  от  тяхното  наличие  или  действие:  при  доста  случаи  те

обуславят  само  конюнктурно,  ситуативно,  спекулативно  и  манипулативно  влияние

върху дадени субекти.      

Имунната несъвместимост на политическите с нравствените вкусове, обаче, се

разкрива далеч по-лесно и по-цялостно при друг тип техни модалности, отнасящи се не

толкова към позитивните им или към супериорните им изображения, но и въплъщения,

колкото към негативните, към онези, които са и най-долу в подобни типове класации.

Впрочем, именно там, в калта и тинята на порока, в казуси, при които моралната

добродетел бива охулена, обругана, осквернена, малтретирана и дори екзекутирана, се

забелязват, но и се проумяват най-ясно, и най-бързо геномните несъвместимости между

моралните и политическите вкусове на персонално, общностно или социално равнище.

Перверзиите и паденията на истински моралните вкусове могат да съвпадат (по

време  и  място)  с  реалните/въображаемите  триумфи,  а  и  с  удоволствията  от  тях  на

политическите. Такова съприкосновение и едновременно действие може и да „сервира”

одиозни,  неприятни,  ужасяващи  и  кошмарни  картини,  които  потрисат  нравствените

хора. Тези картини, обаче, винаги са рисувани с четката на извратеното и поквареното

съзнание на техния притежател-властник. Затова и техните ментални, емоционални или

поведенчески „творби” не могат да се различават съществено от истинската същност

или  природа  на  иманентно  присъщите  му  вкусове.  За  подобни  властови  типове

уважението  към  другия,  зачитането  на  честта  или  достойнството  му,  добрината,

добродетелността,  отзивчивостта,  милосърдието,  човечността,  състраданието,  или

съчувствието  изобщо  не  влизат  в  състава  на,  не  са  никак  потребни  за  техните

супериорни,  доминиращи  вкусове.  Обратно,  за  такива  властници  проблемите,

колизиите,  страданията,  мъките и безнадеждността в някои ситуации, които изпитват

техните реални/въображаеми опоненти,  противници и врагове,  са  най-хубавото,  най-
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пикантното ястие за  душите  им.  Още  Петроний пише за  тези извратени желания и

усещания, при които един се наслаждава на бедствията на друг сякаш са най-вкусното,

най-сладкото лакомство [Петроний, 1969: 96].

Това, което обикновено, а и съществено отличава нравственият от политическия

вкус, се състои в коренно различното отношение към, в мащабността и във формите на

употребата  на  себелюбието,  или  на  злоупотребата  с  тщеславието,  в  безцеремонната

подмяна  на  гордостта  от  горделивостта,  в  безскрупулното  и  дори  в  безмилостното

прокуждането  на  реалистичната  самопреценка  от  вманиачената  предубеденост  в

основателността и правотата за, или в предубедеността спрямо собствеността на (често

твърде  съмнителни,  или  даже  изцяло  липсващи)  реални  достойнства,  качества  и

добродетели.  

Както  сочи  още  знаменитият  римлянин  Плиний  Младши в  писмо  до  Помпей

Сатурнин І, за нравствено скромния човек дори и слабият привкус на самохвалство, или

превъзнасянето на собствените му мисли, или идеи го притеснява [Плиний, 1982: 8 (5)].

А  за  политическият  вкус  дори  най-малкия  привкус  на  собствено  тщеславие  и

самонадеяност се оказват доста съблазнителни, нерядко и твърде сладостни, докато пък

–  обратно,  –  тяхното  реално/въображаемо  откритие  и  преценяване  в  облика  и

поведението  на  политическия  опонент,  или  съперник  прекалено  много  дразни

властовият субект.

Нещо  повече,  сътворението,  възмъжаването,  закаляването  и  триумфалните

маршове  на  политическите  вкусове  нерядко  се  виждат  и  мислят  през  призмите  на

задължително  потискане  на  моралните  размисли,  на  капитулация  пред  измамните

сантименталности, които историята и всекидневието произвеждат едва ли не в огромни

количества. Властникът е дълбоко убеден (от свой и чужд опит), че отвсякъде го дебнат

рискове  и  опасности,  неприятни  изненади  и  опасни  препятствия,  които  трябва

навременно и умело да преодолява. Затова той не бива да се отпуска, да се отдава на

прекалена  доверчивост  или  приспана  бдителност,  а  трябва  винаги  да  е  нащрек,  да

вижда (дори и да не го казва, или мисли постоянно) във всеки потенциален опонент,

враг и съперник за власт. 

Ако моралните вкусове предполагат и изискват на първо място да се мисли за

хората  –  познати  или  непознати  –  като  за  добри човешки  същества,  политическите
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вкусове извеждат на предна линия рисковете и злините, които се спотайват в другите.

Сатровото  твърдение,  че  „другият  е  моят  ад”,  изглежда  е  изначално  вкоренено  в

политиката и в нейните вкусове, колкото и то да е умело/нескопосано прикривано или

отричано  от  властниците,  разположени  по  цялата  усложнена  верига  на  държавното

управление.

Предубедеността в предимствата, значимостта или полезността на собствените –

политически, морални и пр. – вкусове често принуждава хората да си съставят и да

отстояват  публично  мнения,  според  които  наличието  на  противоположни  вкусове  е

несъмнен показател за по-ниско човешко качество на техните притежатели и обожатели.

Това не е нещо ново под слънцето: още абат Жан-Батист Дюбо посочва, че хората са

привикнали да смятат, че само техните собствени вкусове са добри, и че, следователно,

всеки, който съди другояче, греши по силата на несъвършенството на своите сетивни

органи или по силата на предразсъдъците, сковаващи неговото съзнание, като за своите

собствени предразсъдъци те, разбира се, винаги забравят [Дюбо, 1976: 267].   

Да се подозира (изначално и финално) чуждата човешка природа или „порода”,

че е опасна обител на първородна и неотменима греховност, пошлост, или скверност е

напълно типично, или дори задължително за всеки „стандартно форматиран” политик.

И най-отявлените идеалисти,  и най-заклетите романтици в обществено-политическия

живот обикновено – доброволно или принудително, или пък дори само превантивно –

развиват подобен стил и начин на мислене, чувстване и поведение към всяка различна –

реална, или въображаема – другост, стига да изпитат на свой гръб, или да осмислят и

проумеят  чуждите  злополуки,  провали  и  трагедии  какво  може  да  им  донесе

пренебрежението,  подценяването,  омаловажаването,  или пък игнорирането на такива

опасности.  Тази  специфична  вътрешна  нагласа  е  донякъде  солидно  обусловена  и

хронифицирана в душевността и поведенческата стратегия, или тактика на политиците

и  от  самото  естество  на  властта,  от  нейната  иманентна  разнородност  и

противоречивост, от способността и да се променя до неузнаваемост, а и да предлагат

измамни възможности на субекта й.

Това  не  са  абстрактно-теоретически  визии,  изцяло  умозрителни  построения,

защото историческата, или обществено-политическата практика предоставят изобилие

от всевъзможни примери за това как драматично и драстично, стигащо до кардинален
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обрат,  се  изменят  не  само  вкусовете,  а  цялостната  същност  и  прагматика  на

властниците, или как радикално и мащабно се променят цялото им мислене, чувстване

и  поведение.  Не  е  изненада,  че  немалко  от  хората,  водени  от  съвсем  безкористни

мотиви, запленени от солидните възможности да помогнат на другите, на обществото

или на държавата  си,  тръгват с чисти подбуди и идеалистични пориви,  но и заради

предполагаемо скритата в дебрите на политиката (историческа, или актуално-житейска)

романтика – да извършат нещо необикновено, велико, героично и различно от сивата

проза  на  всекидневието,  aла  с  течение  на  времето  и  потъването  в  дълбините  на

политиката обикновено, или неизбежно се развращават и покваряват от лошите нрави и

пороци на политическия живот.

Смутните,  барутните,  разломните  времена  и  обстоятелства,  обаче,  винаги

притежават и много по-силен заразяващ ефект, поради което и много хора, попаднали

или  живеещи  в  тях,  се  увличат,  започват  да  подражават,  или  съвсем  осъзнато,

доброволно и активно да променят начина си на мислене, чувстване и поведение към

случващото  се.  Привлечени  и  увлечени,  зашеметени  и  вдъхновени  от  динамиката  и

блясъка на събитията, от упованията и надеждите, те придобиват вяра или убеденост, че

са способни и на преди това немислими, недопускани, дори абсурдни и невъзможни за

тях прояви, особено пък и в сферата на неочакван и неясен по последиците си социален

алпинизъм  към  върховете  на  властта  в  държавата,  обществото,  към  плътна

ангажираност с политиката.

Други, обаче, могат да поемат по и извървят – триумфално или гибелно, славно,

или безславно, – достатъчно къси, или дълги отрязъци от неговите неведоми друмища,

при това от съвършено противоположни позиции – като тръгнат, първоначално изцяло

движени, подбуждани и насърчавани от нечисти помисли, меркантилни претенции или

пошли  очаквания,  но  в  резултат  на  срещите,  или  на  сблъсъците  им  със  съвсем

неочаквани, огромни, дори драматични битийни, или духовно-морални сътресения, да

се  променят,  при  това  даже  до  неузнаваемост;  да  се  преродят  в  коренно  различна

посока, като придобият съвършено други съдържания, технологии и форми на техните

публични, или пък екзистенциално-персонални ментални, сензитивни и поведенчески

изяви, които пък водят до изменения на отношенията и реакциите на хората към тяхната

дейност.
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Пръстът  на  Съдбата  може  да  указва  към  различни,  дори  противоположни

варианти за градежа и развоя на дадени събития и за естеството на проявите на хората в

тях. Ако вкусовете, в т.ч. и политическите, са (ако не фатално, поне в огромна степен

или  форма)  зависими  от  промените,  обусловени  от  съответни

закономерности/случайности,  те  няма  как  да  не  влияят  или  въздействат  както  на

външната, така също (може би и повече) на вътрешната (духовно-душевната) панорама

на случващото се в, или заради тях.

В  този  ракурс  политическите  вкусове  на  дез/ангажирания  с  политика  човек

могат да станат волни-неволни пленници, заложници на съдържащото и проявяващото

се в и чрез техните други социални – например, морални, естетически и пр. – вкусове.

Но,  заедно  с  това,  те  могат  да  се  превърнат  и  в  предпоставки,  причини,  условия,

фактори или катализатори за съществени промени в цялата система на персоналните му

вкусове, като ги издигнат, или сринат, естествено, в зависимост от техните същности и

функции.

Всяка промяна в пейзажа на историята,  всеки нов трус, променящ релефа или

ландшафта на обществено-политическия живот, и всяка нова политическа фигура могат

да се превърнат както в съблазън, така и в смъртоносна опасност за политическия вкус.

По  самата  си  природа,  специфика,  функционалност  и  битийност  Политиката  е

едновременно най-отворената, а заедно с това и най-затворената, най-враждебната към

измененията  в  средата,  които  (за  нея)  носят  нееднозначни  послания,  неоповестени

сценарии. Тази причудлива черта на нейния нрав се отразява върху лика, битността на

вкусовете в политическата сфера, които никога не са съвършено чисти и еднозначни в

проявите  си.  Затова  се  изискват  много  знания,  умения,  опит  и  рутина,  за  да  може

правилно и достоверно,  комплексно  и  в  дълбочина  да  се  прозрат и  проумеят, да  се

разтълкуват и обяснят потайностите, които са спотаени, и които превратно се изявяват

във  вкусовите  ерупции.  Тъкмо  по  тези  причини  нерядко  съвършено  очевадни,

подразбиращи се и непораждащи въпроси, съмнения, подозрения или колизии прояви

на политически вкусове изискват и по-друг поглед, друга смислова и оценъчна оптика,

за  да  се  видят  истинските  им лица,  за  да  се  разберат и  правилно  оценят  реалните

причини, подбуди и мотиви, които са ги възпламенили, или които са способствали те да
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придобият такива одиозни форми, или поне изопачени, превърнати форми, завоалирани

присъствия и въздействия в социума.

Морално-етическата  деликатност,  която  не  допуска,  а  забранява  да  се  правят

директни и буквални уподобявания между гастрономическите и политическите вкусове,

днес започва все по-осезаемо да отсъства. Това личи и по ескалиращата метафорика в

публичните  политически  дискурси,  в  които  кулинарното,  гастрономическото  се

експлоатира умишлено и непрецизно за афиширани, или за завоалирани политически

цели,  интереси,  проекти  и  сценарии.  То влиза  в  прекалено  сериозен  конфликт  със

стародавното  изискване  да  се  правят  съществени  разлики  между  анатомично-

гастрономическия  и  социалния  (политически,  морален,  естетически  и  пр.)  вкус  на

хората, на които обръща специално или дори приоритетно внимание още Шефтсбери,

първоначално в своя труд „Характеристика на хората, нравите, мненията и времената”

(1711),  а  след  това  и  в  редица  други  свои  авторитетни  научни  произведения

[Шефстбери, 1974].

Пошлите  аналогии,  перверзните  асоциации,  примитивните  сравнения  на

кулинарно-гастрономическите с политическите, а още повече с моралните вкусове на

съвременните (или пък на предишните) поколения днес се оказват едва ли не неустоимо

привлекателни, твърде оригинални и мащабно експлоатирани от доморасли властници.

Това,  всъщност,  е  красноречиво  свидетелство  не  само  за  падението  на  общата  и

политическата  култура  на  хората,  запътили  се  към  или  дори  вече  настанили  се  в

креслата  на властта.  То е  недвусмислен показател  за  процесите  или тенденциите на

ерозиите, трансформациите, а даже и на трагедиите на моралните вкусове, които сега,

под  колосалния  натиск  на  политическите  реалности  и  нрави,  неминуемо  се  огъват,

деформират, чезнат. 

  Шегите и обратите на съдбата, хитростта на политическия разум и иронията на

историята, както би се изразил Хегел, обуславят нерядко изненадващи случки и гледки,

които властниците не са предполагали или са смятали, че няма да ги застигнат скоро. В

такива казуси обикновено политиците са принудени (от развоя на събитията, естеството

на внезапно или продължително стеклите се обстоятелства) да виждат как пред очите

им рухват техните надежди, или упования, как затъват в праха на унижението и позора

техни фаворизирани вкусове, а и как животът им добива противоположни изображения.
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Или – обратно – как съвършено невзрачни и неспособни, аморални и дори с престъпни

наклонности хора пред очите им и за тяхна сметка се издигат по върховете на властта;

как  човекоподобия,  които  довчера  са  им  лазели,  пълзели  в  краката,  целували

подметките им, днес от изневиделица се сдобиват с осанки и претенции на всемогъщи

властници и безжалостни господари, волунтаристично отнасящи се към чуждите съдби.

Още видният ахейски политик и историк Полибий категорично, с нескрито съчувствие

подчертава, че няма по-ужасно нещо, или пък по-тъжна гледка от това да се види как

хората,  за  които  по-рано  дори  самото  име  на  тиранията  е  било  вече  съвършено

непоносимо, са принудени сега да вкусват отровните плодове на ненавистно робство

[Полибий, 2004].

Подобни обрати в житейската съдба и политическата кариера на някои политици

не бива да предпоставят и затвърждават погрешно впечатление, или убеждение, че те са

рожба на субективността на „силните” в момента люде. Както сочи И. Голомшток, при

силните  авторитарни/тоталитарни  политически  режими  не  личните  вкусове  на

диктаторите  определят  характера  или  спецификата  на  художественото  наследство  и

културния живот, а самите механизми на тоталитарната култура издигат към върховете

на властта  в  държавата  личности,  или групи с  такива одиозни вкусове [Голомшток,

1994: 149].

Историята  или  премеждията  на  злополучния  ни  преход  към  демокрация  по

недвусмислен и категоричен начин илюстрират, че тази закономерност не е присъща

само на реалните, или на нарочените за такива авторитарни, тоталитарни режими. Тя

може да се окаже принадлежаща и бляскаво проявяваща се и в привидно демократични

държави и общества, които зад лустрото, или фасадата на формална демократичност

крият истинските си същности и функции, изцяло разминаващи се с демократичните

идеали. 

На това основание може и да се твърди, че безобразията и трагедиите, които се

пораждат и буйстват по протежение на целия уж демократичен преход у нас, са рожба

както на радикалната трансформация на цялата държавна и обществена система, така и

на кардиналния преврат в смислово-ценностните структури, във вкусовете, манталитета

и маниерите на домораслите и самозваните ни властници, политици, управници, които

успяха  за  малко  повече  от  четвърт  век  да  нанесат  рани  и  невъзвратими  щети  на
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държавата,  гражданското  общество  и  нацията,  каквито  не  са  предизвиквали  всички

войни  и  трагедии,  които  България  е  преживяла  в  своята  многовековна  историческа

биография.

Както показва Историята, в живота на хората няма социални вкусове, които да са

абсолютно независими от логиката и превратностите на събитията,  от реалностите и

нравите в обществото, или от тези в конкретни социални среди, кръгове и пр. Затова и

хората  не  бива да  губят  упование  и  надежда,  понеже донякъде  и  в  техните  ръце  е

собствената им съдба, поради което те могат да променят статуквото и господството на

сегашните одиозни политически вкусове и трафарети, които устройват само малцина,

при  това  за  сметка  на  огромни  човешки  маси,  които  са  несправедливо  ощетени  от

прехода.

Разумните,  съзнателните,  активните  граждани  имат  шансове  да  променят

собствената  си съдба, пък и тази на техните общности,  и дори на цялото общество,

стига да прозрат в дълбините на истините за дефектите, вредността на господстващите

вкусове. Нужно е не само правилно и комплексно да се опознаят, осмислят и преценят

истинските природи и функции на доминиращите в държавата/обществото вкусове, но

и  тези  знания  да  се  превърнат  в  мощни  стимули,  подбуди,  мотиви  за  коренни

трансформации.  Хора,  прозрели  истините,  разбулили  лъжите  и  мистификациите,

опълчили  се  на  зловещите  диктатури  на  съвременните  антихуманни,  а  и

недемократични социални вкусове,  могат да са способни да предизвикат и извършат

радикални  промени  както  в  своя  жизнен  свят,  така  също  в  пространството  и  във

времевия  континуум  на  публичния  живот.  Те  могат  да  се  превърнат  в  свободни,

инициативни  и  справедливи  законодатели  на  нови  типове  социални,  в  т.ч.  и

политически  вкусове,  които  да  служат  в  името  и  за  благото  на  Негово  величество

Човека, на Народа, и то не само формално, а реално, или истински.

За да се появят на хоризонта на историята или на арената на политиката такива

персонажи  и  сюжети,  обаче,  преди  това  е  необходим  много  солиден  и  мащабен

нравствен катарзис, който трябва да озонира политическата, социалната и културната

атмосферата  в  социума,  да  пречисти  душите,  съзнанията,  битията  на  омерзените  и

отвратените  от  политиката  индивиди  и  общности,  да  укрепи  тяхната  воля  за

съпротивите и борбите им срещу неправдите, несправедливостите и неравенствата от
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всякакво  естество.  С  други  думи  казано,  коперниканският  преврат  в  политическите

вкусове  е  възможен  и  постижим  чрез  предварителен  процес  на  пречистване  на

моралните вкусове на хората. За да се случи всичко това, нужно е етиката да обърне

внимание  и  поглед,  да  се  настрои  на  вълните  на  ставащото  и  предстоящото  в

обществения живот, да проучи и анализира същността и функциите на политическите

вкусове, релациите им с всички други, особено с моралните вкусове, което, за жалост,

досега родната етика изобщо не е правила. 

БЕЛЕЖКИ

1. Насилието при капитализма е несравнимо по-голямо в темпорален план, далеч по-

разнообразно,  много  по-перфидно,  по-изобретателно,  а  и  по-масивно  от  насилието,

което  прилагат  комунистическите  режими,  макар  политизираните  дискурси  и

идеологическите  спекулации  радикално  да  преобръщат  нещата,  като  създават

всевъзможни привидности или илюзии, че именно комунизмът като обществен строй и

политически режим е по-безчовечен от онова, което досега е предлагал капитализмът

[виж: Проданов, В. 2005].
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SOME REMARKS ON THE CRISIS OF 
THE DEMOCRATIC UNIVERSALISM 
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Abstract
Cosmopolitanism, as James D. Ingram writes in his study “Radical Cosmopolitics. The Ethics
and Politics of Democratic Universalism”, has its central proposition that reads that “one is, or
can and should be, a citizen of the world”, I. e. cosmopolitanism refers to the fact of a certain
universality of humankind. At the same time it has never ceased to be a political term, I. e. it
has demanded that one should be not merely a part of the world but its citizen. Here Ingram
envisions a central difficulty of the notion of cosmopolitanism: citizenship and politics itself
spring up from a much smaller unit of the particular political and cultural community. There is
one important question: what is the meaning of such an insistence on the political nature of
our own relation to  humanity as whole,  and how should we understand it  today? Ingram
insists on the conjecture that cosmopolitanism has its own way it differs from what is in the
form of particular denial of the logic of universality of human nature. According to Ingram’s
thesis cosmopolitanism should be understood as an ideal that can be invoked from a wide
range of historical,  social,  political,  and cultural  locations,  each time seeking to transcend
them. It has its unity in the form of these attempts to overcome the obstacles to realizing the
equal freedom and dignity of every human being everywhere. Ingram argues that we can best
affirm cosmopolitanism as a critical politics of universalization that asserts universal values
against what denies them in a particular location. According to that statement Ingram refuses
the conception of the liberal cosmopolitanism as we know it from the works of Immanuel
Kant,  John  Rawls,  and  Martha  Nussbaum  on  account  of  its  utopian  vision  that  cannot
complete this end. In that paper I try to propose my own understanding of this problem that is
more benevolent to the liberal cosmopolitanism of Kant and his twentieth-century followers
as far as I see in that liberal tradition the strain of our own heritage of the critical thinking on
the most important moral matters of our times.

Keywords: democratic  universalism,  particular  political  and  cultural  community,  critical
politics of universalization, liberal cosmopolitanism, communitarian nationalism. 
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I. Въведение

С какво ще бъде запомнено последното десетилетие на ХХ в.? Напълно сигурно

е това, че светът в края на миналото столетие е определян от мнозина като мизансцен за

представлението на тържествуващия космополитизъм. [1] Безспорно след падането на

Берлинската стена твърде много хора започнаха все повече да пътуват по света,  като

отказваха да търсят своята културна идентичност в рамките на застопорените локални и

национални  реалии.  Напротив,  светът  на  90-те  упорито  отказваше  да  признае  като

даденост за последните  това, което в епохата на зараждането на националните държави

се  е  считало  за  техен  основен  белег,  тяхната  първостепенна  роля  именно  при

изграждането  на  идентичността  на  индивида,  който  е  член  на  една  или  друга

политическа общност. Всъщност времето през 90-те години на ХХ в. сякаш бе време на

визионерство и освобождаване на големи интелектуални енергии, време, считано от Ф.

Фукуяма  за  края  на  историята  относно  изнамирането  на  концепция  за  справедлив

демократичен  модел  и  пазарно  устройство,  което  посредством  своята  либералност

гарантира сравнително равни възможности за мнозина в социално-икономически план.

Хората  през  90-те  вярваха  в  преодоляването  на  множество  граници,  които  са

изглеждали  непреодолими  само  преди  десетилетие,  имайки  апетит  към  екзотичната

кухня,  световната  мода  и  събитията  в  планетарен  мащаб,  блага,  които  са  станали

достъпни за тях поради процеса на интензивна глобализация, ръководен преди всичко

от  влиятелни  междудържавни  организации  и  интернационални  корпорации.[Ingram,

2013:  63-64]  На  преден  план  по  това  време  в  областта  на  политическата  теория  и

етиката  се  налага  един  постулат  за  културния  космополитизъм,  който  трябва  в

нормативен  план  да  бъде  реална  алтернатива  на  национализма.  [Waldron,  1992]

Теоретици  като  Марта  Нусбаум  и  Джереми  Уолдрън  дефинират  тази  космополитна

алтернатива като алтернатива, която дава възможност на хората да не бъдат определяни

единствено  и  преди  всичко  в  границите  на  своите  локация,  произход,  език  и

гражданство, а по-скоро да се възползват от онова, което светът като цяло им предлага.

[Ingram,  2013:  64]  По  такъв  начин  именно  космополитната  алтернатива  на

национализма  през  90-те  зададе  модела  за  гражданин,  който „може да  живее  в  Сан

Франциско и да бъде ирландец, той не прави компромис с идентичността си, когато учи

испански,  яде  китайско,  носи  дрехи,  направени  в  Корея,  слуша  арии  на  Верди,
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изпълнени от маорска принцеса с японска апаратура, следва украинската политика и

практикува будистки  техники за  медитация.”  [Ingram, 2013:  64]  На преден  план тук

излиза  изискването  за  по-широкия  спектър  на  социално-културното  разнообразие,

който  според  теоретици  като  Уолдрън  би  осигурил  на  отделните  хора  повече

възможности за саморазвитие и избор на план за един достоен живот. В това отношение

Уолдрън, както ни посочва и Джеймс Инграм в своето изследване [Ingram, 2013: 64], ни

предлага  една  пламенна  защита  на  либералната  концепция  за  толерантността  и

различието, която е създадена от Джон Стюарт Мил през XIX в. Точно тази либерална

концепция  извежда   космополитизма  като  алтернатива  на  национализма,  или

комунитаристкото схващане,  че автономията на индивида изисква ограничаването на

неговите действия в рамките на сферата на участие в строго определена политически и

културно  общност.  [Вж.  Kymlicka,  2001] Уил  Кимлика  е  ярък  застъпник  на  това

комунитаристко схващане, доколкото се противопоставя на идеята, че космополитизмът

е в състояние реално да предостави възможността обикновените хора да се ползват от

подобно участие, като в същото време техният живот да е подчинен на принципа на

добронамереност спрямо различните в културно отношение малцинства, т.е. Кимлика

оспорва  претенцията  на  либералните  космополити  като  Уолдрън,  че  те  единствено

предлагат политическа и културна визия, която отговаря на изискванията на модерния

свят. Критици като Кимлика изтъкват положението, че подобна визия може да прави

щастливи  единствено  малцинството  облагодетелствани  от  функционирането  на

глобализирания консумеризъм на неолибералния капитализъм, доколкото, ако се върнем

на горния пример за космополита на 90-те, корейците, които правят неговите дрехи, или

китайският готвач, който приготвя вечерята му, може да не се радват в същата степен

като него на така наречената  „космополитна свобода”,  нито пък вниманието на този

космополит  от  Сан  Франциско  е  задължително  да  бъде  привлечено  от  този  факт.

[Ingram, 2013: 65] 

От изложеното по-горе можем да изведем заключението, както ни подсказва това

и Инграм, че космополитизмът на либералите от края на миналото столетие всъщност

таи в себе си напрежението между елитизъм и егалитаризъм, между реализирането на

един идеал за световно гражданство и справянето с нерадостната реалност на конфликт

между отделни политически и културни общности. [Ingram, 2013: 66] Във връзка с този
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проблем  изследователи  като  Джеймс  Инграм  ни  предлагат  концепцията  за

космополитизма  в  морално-етически  план.  [Ingram,  2013:  66]  В  състояние  сме  да

мислим  за  тези  латентни  напрежения,  заложени  в  либералния  космополитизъм,  ако

имаме предвид неговите етически конотации. Това е и проблемното поле в настоящата

статия, върху което ще съсредоточа своето внимание.  За целта ще изложа в детайли

тълкуването по въпроса на Джеймс Инграм, което е актуално за съвременната ситуация,

и ще добавя моята гледна точка, която в известен смисъл съдържа възражение в полза

на либералния космополитизъм спрямо тезата на Инграм.

II. Двете измерения на морално-етическия универсализъм

В тази втора секция ще представя тезата на Джеймс Инграм за противоречията,

заложени  в  либералния  космополитизъм.  В  голяма  степен  тази  теза  се  приема  като

обяснение от страна на редица критици на съвременния либерален космополитизъм,

чиито известни защитници са политически теоретици като Марта Нусбаум, Томас Поге,

Джеръми  Уолдрън  и  др.,  както  и  е  подкрепян  в  доктринален  план  от  теорията  за

справедливостта  на  Джон  Ролс.  Поради  тази  причина  Инграм  оспорва  именно

основните  либерални  тези  за  универсалността  на  морално-етическото,  която

универсалност  в  случая  според  Инграм  се  изразява  най-пълно  с  идеята,  че  всяко

човешко  същество,  т.е.  същество,  което  има  природа  като  нашата,  трябва  да  бъде

предмет на загрижеността  ни в морален план, въпреки че е възможно същото да не

участва в нашата политическа,  религиозна или културна общност. [Ingram, 2013: 66]

Универсалността на морално-етическото е заложена в основата на етика, която може да

се нарече космополитна, доколкото такава етика съдържа три основни характеристики:

индивидуализъм,  универсалност  и генералност. Тези три основни характеристики са

формулирани  от  Томас  Поге,  като  тук  трябва  да  внеса  следните  уточнения.  Първо,

космополитната етика се базира на индивидуализма като ценност, доколкото нейният

основен  предмет  е  отделното  човешко същество.  Второ,  тази  етика  е  универсална,

доколокото този статус на основен предмет в етиката се признава в еднаква степен за

всяко едно  човешко същество.  Трето,  тази  етика  е  генерална,  доколкото  визираният

етически статус трябва да има глобално значение и да не е ограничен локално в рамките

на дадена национална държава или културен регион. Вж. [Pogge, 2008] Коментарът на
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Инграм  относно  такава  концепция  за  космополитна  етика,  базирана  на  тези  три

принципа  на  морално-етическия  универсализъм,  се  състои  в  разбирането,  че  този

либерален космополитизъм, визиран тук най-вече като доминираща в нашето съвремие

версия на морално-етически универсализъм,  представлява страна в дебатите относно

това, дали са налице основания да не определяме нашите морални задължения спрямо

другите,  които не са ни близки в политическо и културно отношение, като по-малко

задължаващи. Опонентите на морално-етическата либерална версия на космополитизма

пледират в рамките на тези дебати,  че ние се нуждаем в този случай от това,  което

Самюел Счефлър определя като „инфраструктура на отговорността”. [Ingram, 2013: 67]

Тази инфраструктура предвижда да насочваме ограничените си възможности в посока,

която води до благото за всички в най-голяма степен, а това преди всичко предполага

ограничаване  на  нашите  действия  в  рамките  на  по-големи  грижи  в  морален  план

спрямо  представителите  на  нашето  ограничено  в  политически,  икономически  и

културен  смисъл  общество.  По  този  начин  можем  да  признаем,  че  моралните

задължения  към  другите  са  универсални,  но  може  да  бъдат  реципрочни  и  по-

интензивни единствено в рамките на строго ограничени политически общности. В това

отношение,  отбелязва  Инграм,  дори  крайни  защитници  на  морално-етическия

космополитизъм като Нусбаум и Поге в известна степен приемат тезата на  Счефлър,

когато става дума за определени практически цели. [Ingram, 2013: 67]

Съгласно това, което бе изложено по-горе като основен проблем относно дебата

между  защитниците  на  либералната  вълна  на  морално-етическия  космополитизъм,

доминираща  най-вече  през  90-те  години  на  миналия  век,  и  защитниците  на

комунитаристкия в същината си национализъм,  който намира все повече застъпници

именно в наши дни, Джеймс Инграм извежда следните основни положения. Първо, в

този дебат либералните морално-етически универсалисти и космополити се разделят на

две групи: група на представителите на антропологическия универсализъм и група на

представителите  на  процедурализма.  Второ,  можем  да  определим  групата  на

антропологическите универсалисти като групата, която се фокусира върху предмета на

етиката,  т.е.  върху  човека  като  такъв,  доколкото  тук  се  използва  метод,  целящ

разбирането на идеята, че е налице универсален за всички хора сбор от човешки нужди

и качества, а така бихме разбрали какво е добро в етически план за хората като такива.
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Трето,  можем  да  определим  групата  на  процедуралистите  като  групата,  която  се

фокусира върху етическото само по себе си, т.е. използва метод, който се стреми към

разбирането, че са налице ценности, или морални истини, които са споделяни от всички

хора, т.е. процедуралистите се интересуват от концепцията за една процедура, която е

нужна, за да бъдат формулирани по несъмнен начин моралните принципи, правила и

съждения.  [Ingram,  2013:  68]  Четвърто,  опонентите  на  гореспоменатите  либерални

морално-етически  универсалисти  и  космополити,  т.е.  най-общо  казано

комунитаристките националисти, успяват да се противопоставят с контрааргумент на

всяка  от  споменатите  по-горе  групи,  като  по  този  начин  доказват,  че  либералните

космополитни  подходи  спрямо  етиката  допускат  компромиси  относно  своята

универсалност и не успяват да осъществят иначе похвалните си амбиции, нещо, което

твърди и самият Инграм в изследването си. [Ingram, 2013: 68]

Нека  сега  разгледаме  по  какъв  начин  Джеймс  Инграм  разглежда  този  дебат,

който  в  голяма  степен  се  води  именно  в  наши  дни,  за  да  предопредели  по  всяка

вероятност бъдещето на етическата мисъл. 

Според Инграм групата на антропологическите универсалисти е представена от

имена като Имануел Кант и Марта Нусбаум. Според изследователя именно за двамата

проблемът относно морално-етическия космополитизъм е проблем, който се свързва с

човешката  природа като такава,  т.е.  в стремежа си да изградим познание за етиката,

която дефинира как всяко човешко същество трябва да получи в еднаква мяра грижа в

морален смисъл, трябва да имаме познание за това, какво представлява човекът като

такъв  и  как  трябва  да  бъде  третиран  в  морално  отношение.  Инграм  защитава

положението, че и двамата се сблъскват със сериозни затруднения, когато ни предлагат

своята методология. 

Етиката на Кант е критикувана отдавна на много основания. Инграм споменава

за основните черти на тази етика, които са обект на ожесточена критика от страна на

мнозина, а те са: индивидуализъм, легализъм, формалистичен рационализъм. Тук не е

трудно да се досетим за имената на критици като Хегел, Маркс или Киркегор. Етиката

на  Кант,  разгърната  в  съчинения  като   „Основи  на  метафизиката  на  нравите”  и

„Антропология от прагматично гледище”, според Инграм предполага необходимостта

да  уважаваме  хората  в  морално  отношение  дотолкова,  доколкото  те  са  същества,
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определени като разумни и способни да си поставят  цели в  живота,  или,  както във

връзка с това Онора О’ Нийл отбелязва, във взаимоотношенията си с другите трябва да

имам  предвид  най-вече  факта,  че  те  са  разумни  целеполагащи  същества  като  мен,

имащи  свои  собствени  разумно  обосновани  проекти  и  интереси.  [Ingram,  2013:  70]

Поради тази причина комунитаристката критика спрямо Кант извежда положението, че

неговата  етика  е  подчинена  най-вече  на  либерално-индивидуалистична  рамка,  която

игнорира самата социална реалност /К. Маркс/, но и в същото време игнорира важни

източници за моралната мотивация, които не са рационални в същината си, а по-скоро

изграждат нашите  емоции /С.  Киркегор/,  като  по  този  начин  Кант  в  етически  план

изключва  нуждите,  интересите  и  желанията  на  отделните  хора  в  конкретното  им

общество  в  името  на  имперсоналната  обобщеност  на  идеята  си  за  разумното

целеполагащо същество /Т. Адорно/. [Ingram, 2013: 69] Поради тази причина етиката на

Кант  е  подозирана  в  прикриването  на  неоповестени  от  нея  свои  несправедливи

йерархии и изключвания, които са присъщи за нейната логика, или пък възникват по

време на конкретното й прилагане. [Ingram, 2013: 75] Такива йерархии и изключвания

откриваме в сферите на пола, расата,  сексуалността,  но в днешно време те често се

прилагат относно социалната класа, културата или религията, доколкото кантианската

етическа  концепция  за  разумното  целеполагащо  същество  имплицитно  предполага

същите  тези  предразсъдъчни  изключвания  и  степенувания,  извършвани  на  подобни

основания.

Етиката  на  Марта  Нусбаум  по  думите  на  Джеймс  Инграм  представлява

продължение  в  по-ново време на  традицията  на  кантианския  етически  модел,  който

стои  в  основата  на  нещо,  което  можем  да  наречем  демократичен  универсализъм  в

етически  и  политически  смисъл.  [Ingram,  2013:  76]  Според  схващането  на

изследователя Нусбаум се опитва да развие тази традиция върху по-здрава почва.  За

разлика  от  Кант  тя  не  се  въздържа  от  апел  относно  безспорната  универсалност  на

човешката  природа,  като  за  целта  извежда  своето  разбиране  за  „аристотелисткия

есенциализъм”, т.е. идеята, че космополитизмът различава у хората това, което в най-

голяма  степен  е  съществено  за  всички  тях,  като  в  същото  време  се  абстрахира  от

локалното и несъщественото, за да достигне до разбирането за същественото и дълбоко

вкоренено  у  тях,  а  именно  космополитизмът  различава  общи  за  всички  хора  цели,
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ценности и подбуди. [Ingram, 2013: 76] Нусбаум поради тази причина назовава своята

концепция  „субстанционалистки  евдемоничен  либерализъм”,  или  „аристотелистка

социалдемокрация”.  Това,  както отбелязва и Инграм, е една смесица от ученията  на

Аристотел,  Кант,  Мил  и  Ролс.  Целта  на  Нусбаум  е  откриването  на  онези  основни

човешки нужди, които може да бъдат използвани от етиката,  за да се обясни какво е

добро за хората въобще, като се абстрахираме от техните особености, възникнали на

локално  ниво.  Хората  трябва  да  имат  възможност  да  развиват  някои  свои  основни

способности,  за  да  живеят  добре,  а  това  предполага  стремеж  към  уеднаквяване  на

стандарта на живот по целия свят, като тук трябва да имаме предвид формулировката на

А. Сен за подчиняването на различията в притежаването на първостепенни за живота

блага  между  отделните  лица  на  принципа  на  справедливост,  който  гарантира

способността на тези индивиди да живеят добре. По такъв начин за Нусбаум човешката

природа се дефинира на базата на разбирането за обективните интереси на хората да

упражняват пълноценно основни свои способности, свързани с тяхното изграждане в

едно  справедливо  устроено  общество.  Тогава,  когато  едно  общество  не  предлага

възможности за подобно развитие, същото това общество не може да бъде разглеждано

като справедливо,  а като социално деформирано и даващо основания за изисквания,

свързани със справедливостта в политически, но най-вече в етически смисъл. Етиката

на Нусбаум търси начин да пренебрегне конкретните различия в името на откриването

и  култивирането  на  човешката  идентичност,  която  е  базирана  на  принципи  като

самокритичност и приемане на гледните точки на другите, с което ние преоткриваме

самите себе си в рамките на една човешка универсалност, но това е едно разбиране за

човешката природа като природа, каквато трябва да бъде, а не като такава, каквато е, т.е.

едно  нормативистко  схващане.  [Ingram,  2013:  79-81]  Поради  тази  причина  именно

етиката на Марта Нусбаум започва да води война с локални култури и традиции, които

според нея са източници на несправедливост, свързани с дискриминация на жените или

на  други  общности,  уповавайки  се  в  това  си  начинание  на  глобализацията  в

икономическите  и  културните  взаимоотношения  през  последните  десетилетия.  Тук

именно  комунитаристките  и  националистични  критици  виждат  слабото  място  в

концепцията  на Нусбаум,  доколкото според тях подобно гледище скрито изхожда от

идеята за по-правилната гледна точка в етически смисъл, която на всяка цена се налага
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върху една или друга конкретна култура или политическа общност, пренебрегвайки по

един  несправедлив  начин  важни  за  нея  особености.  По  този  начин  и  тя  като  Кант

включва  противоречие  в  своята  концепция,  която  трябва  да  подкрепи  както

космополитизма, така и либералния морално-етически универсализъм в етическото и

политическото. [Ingram, 2013: 84]

Процедурализмът като втори подход спрямо темата за моралния универсализъм

търси  начин  за  отстраняването  на  възможността  да  бъдат  несправедливо  налагани

партикуларни  етически  предпочитания  посредством  ограничаването  на  моралните

съждения в рамките на неутралността на едни обективни морални принципи. Поради

тази причина според Инграм наблюдаваме две важни промени в етическия метод, които

процедурализмът  се  опитва  да  реализира.  Първо,  смяна  на  фокуса  от  предмета  на

етиката,  човека  като такъв,  към етиката  сама  по себе  си,  т.е.  начина,  по  който тя е

формулирана. Второ, смяна на фокуса от същността на етиката, т.е. добрия живот, към

формата и предпоставките на етиката. Процедурализмът търси действаща процедура,

която може да бъде тест за успеха при нашето договаряне относно универсалността на

даден морален принцип, което договаряне ще е гаранция за отхвърлянето на идеята да

налагаме конкретни концепции за морала и добрия живот, които не притежават подобна

универсална  валидност,  доколкото  не  са  издържали  теста  да  са  обект  на  всеобща

договореност,  а  по  този  начин  и  да  притежават  чертите  на  безпристрастност  и

справедливост. [Ingram, 2013: 84-85]

Групата на процедуралистите е представена в изследването на Джеймс Инграм

от Джон Ролс. В тази концепция изследователят открива два основни компонента на

космополитната  етика:  първо,  критицизъм  и  отстраняване  на  партикуларизма  на

конкретните политически общности и второ, изграждането на утопичен хоризонт, който

съдържа  обещанието  за  пълна  реализация  на  свободата  и  равенството.

Процедуралистите също не могат поради тази причина да избегнат противоречията, с

които се сблъскват антропологическите универсалисти,  доколкото процедуралистката

концепция  се  определя  като  опит  да  се  визира  светът  от  позиция,  която  по

необходимост се намира отвъд сферата на конкретните форми на неравенство и липса

на справедливост. Това ни подсказва схващането на Ролс в „Теория за справедливостта”,

настоява Инграм, което предлага процедура, представляваща мисловен експеримент по
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концептуализирането  на  една  първоначална  позиция  на  договаряне  относно  онези

принципи  на  справедливостта,  които  трябва  да  изграждат  същината  на  едно  добре

устроено  общество.  Инграм настоява,  че  точно  този опит за  постигане  на  морално-

етически универсализъм води до неговия провал, доколкото не можем да се справим с

конкретните  предизвикателства  в  днешния  свят  в  етически  и  политически  план.

[Ingram,  2013:  84-93]  Идеята  за  първоначалната  позиция  на  Джон Ролс,  изложена  в

„Теория  за  справедливостта”,  според  Инграм  се  придържа  към  формулировките  на

категорическия  императив  на  Кант,  т.е.  тя  представлява  тест  за  универсалност  при

извеждането  на  обективни  морални  принципи,  които  са  гаранция  за  етическа

неутралност, отстраняваща всякакви партикуларни етически претенции, които може да

бъдат  наложени  несправедливо  в  обществото.  Мисловният  експеримент  на  Ролс  в

„Теория за справедливостта” е опит за фокусиране върху самите форма и предпоставки

на етиката. В същото време обаче, настоява Инграм, Ролс използва при предлагането на

този  тест  за  универсалност  съществуващите  морални  ценности  в  своето  собствено

общество,  а  това  е  доказателство  за  латентния  партикуларизъм,  заложен  в

процедурализма  на  „Теория  за  справедливостта”,  както  и  в  „Политическият

либерализъм”.  В последното съчинение тест за постигането на обективни правила в

етическо измерение  е  тестът  в  рамките  на  постигането на  правила за  аргументация

относно извеждането на основните политически принципи, които правят обществото ни

добре устроено и справедливо. Тази аргументация според Ролс реализираме не в една

хипотетична първоначална ситуация на договаряне, а в рамките на публичния форум на

съвременното демократично общество. [Ingram, 2013: 86-100]

III. Заключение: Реализъм на възможността, възможно ли е?

Джеймс Инграм успява последователно да представи противоречията, заложени

в космополитния морално-етически универсализъм, който доминираше с особена сила в

края  на  миналия  век.  В  замяна  той  ни  предлага  своя  реализъм  на  възможността,

позовавайки се на Макс Вебер и неговата формулировка на политиката като призвание.

[Ingram,  2013:  269-272]  Инграм  настоява,  че  задачата  на  един  критически  и

демократичен реализъм трябва да бъде определена като морална и политическа критика

на настоящето в името на обещанията, които не са изпълнени, с поглед към реалните
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възможности, които са били пренебрегнати в миналото. Инграм вярва, че светът винаги

може  да  се  промени,  когато  си  спомним  за  тези  „странични  възможности”,  които

историческият ход често може да скрие от нашия взор, а това ни прави дескриптивни и

хладнокръвни в по-голяма степен в областта на етиката. 

В  заключение  бих  желал  да  попитам  дали  е  възможно  да  се  задоволим

единствено с подобен реализъм на възможността. Безспорно той ни е нужен именно в

днешния ден, когато ставаме свидетели на твърде големи колизии, свързани с бежански

потоци, международни конфликти и вездесъщи клетки на световен тероризъм. В защита

на либералния призив за постигането на морално-етически космополитен ред, базиран

на универсални етически стандарти, свързани с разумността и култивирането на базови

човешки способности, бих добавил обаче, че това е концепция, която сякаш винаги ще е

основен  белег  на  нашата  западна  традиция.  Този  белег  несъмнено  подсказва  за

противоречията,  които ясно са  изтъкнати от изследователи като Джеймс Инграм,  но

същият е и залог за откриването именно на нови възможности, съчетано със стремеж

към невъзможното. [Weber, 1964: 67] В подкрепа на казаното ще приведа мнението на

Джеръми  Уолдрън  по  този  въпрос.  [Waldron,  1993:193-202]  Според  политическия

теоретик  възможността  да  сме  верни  на  нашата  конкретна  етическа  и  културна

идентичност  изисква  откровено  да  си  признаем,  че  не  съществуват  по  принцип

обществени практики и традиции,  които  сами определят  своята  морална  валидност.

Трябва  да  изберем  метод на  абстракция  в  етиката,  който  да  ни  предостави  външна

гледна  точка  спрямо  приетите  от  нас  етически  норми,  а  такъв  метод  безспорно  се

използва  от  представителите  на  космополитния  морално-етически  универсализъм.

Нещо  повече,  последните  остават  верни  именно  на  своята  културна  традиция,

доколкото  я  приемат  такава,  каквато  е,  традиция  на  промяна,  различие,

противоречивост,  но  и  на  рефлексивност,  която  определя  като  първостепенно

извеждането на обективни правила в познанието, от което част е и етиката. Либералната

традиция на космополитните морални универсалисти е именно автентичната традиция

на критическата етическа мисъл, чието съществуване представлява норма за практиките

в нашите съвременни общества, норма, с която трябва да се съобразим днес.
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1. Въведение

Етиката на технологиите е област, допълваща т.нар. инженерна етика.  Тя се

занимава с етически проблеми, свързани с въвеждането и приложението на даден вид

технология  в  обществото  пространство.  В  тази  връзка,  тя  изследва  въздействия  от

всякакъв  вид,  като  въздействия  върху  потребителите,  върху  околната  среда,  върху

социалното развитие като цяло и пр. Тук се включват както преките физически влияния,

така  и  ефектите  върху  разбирания  и  идеи  от  културно  и  морално  естество  като

равенство,  справедливост,  права  на  личността,  идентичност  и  т.н.  [Shelley-Egan  et

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017



74     ЛЮДМИЛА ИВАНЧЕВА

al.,2015].  Технологичните продукти, в качеството им на артефакти, сами по себе си не

са обект на етически дебати.   Но  „ние можем да правим и правим морални оценки

относно  разнообразни  социотехнологични  практики,  свързани  с  различни

технологични продукти“ [Winston & Edelbach, 2012: 16].  

От  друга  страна,  „деструктивният  потенциал  на  всяка  технология  е

пропорционален на градивния. Колкото повече ползи се очакват от приложението на

дадена технология,  толкова  повече  вреди  тя може да допринесе“  [Христова,  2008:

239].Ето защо, в редица документи на Европейската комисия, особено тези, отнасящи

се  до  нанотехнологиите,  се  лансира  понятието  “отговорна  иновация” [European

Commission, 2008].  Налага се становището, че следва да бъде създадена  обща култура

на  отговорност  по  отношение  на  предизвикателствата  и  възможностите,  които  биха

възникнали в бъдеще и които не биха могли да бъдат предвидени предварително. Тези

схващания се обхващат от понятието “етизация на технонауката”,където проблемите

на управлението и развитието на съвременните приложни науки и технологии са строго

рамкирани в дискурса на  етиката и морала  [Strassnig, 2008].  В този контекст, особено

актуален  става  въпросът  за  етическите  измерения  на  съвременните  конвергиращи

технологии. 

 2. Конвергиращите технологии: нова парадигма на бъдещето

Понятието  „конвергиращи  технологии“  се  въвежда  през  2002  г. в  доклад  по

поръчка  на  Националната  научна  фондация  на  САЩ  и  се  отнася  до  синергичната

комбинация  и  взаимно  интегриране  на  четирите  най-бързо  развиващи  се  модерни

клонове на науката и технологиите с огромен потенциал за въздействие върху човека и

неговото  бъдеще,  означавани  с  акронима  „НБИК“  (нано-био-инфо-когно).  На  първо

място,  това  е  „науката  за  миниатюрното“  или т.нар.  нанонаука,  както и съответните

нанотехнологии; на втора позиция са биотехнологиите и биомедицината, включително

генното инженерство;  по-нататък  следват информационните  технологии,  обхващайки

последните постижения в компютърните науки и комуникациите; и на четвърта позиция

са включени когнитивните науки и невробиологията [Roco&Bainbridge, 2002].

„С подобаващо внимание към етическите въпроси и социалните потребности,

конвергиращите технологии могат да постигнат огромен напредък по отношение на
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човешките възможности, общественото развитие, продуктивността на нациите и

качеството  на  живот.  Това  е  широкомащабна,  задаваща  нови  хоризонти  нова  и

навременна  възможност  в  интерес  на  отделните  индивиди,  на  обществото  и  на

човечеството за дълъг период напред“[Roco&Bainbridge, 2002: ix].

Две  години  по-късно  Европейската  експертна  група  на  високо  равнище  по

Форсайт за нови технологии дефинира конвергиращите технологии като „технологии и

знаниеви системи,  взаимообуславящи се в  преследването на обща цел”   [Nordmann,

2004].  Според европейското виждане,  те  винаги включват елемент на формиране на

дневен  ред,  ето  защо  предполагат  широко  участие  на  обществеността  и  на

политическите  органи.  Като  типични  конвергиращи  технологии  са  посочени

информационните и комуникационни технологии, био- и нанотехнологиите.

„Еврпейската  комисия  и  страните-членки  са  призовани  да  признаят

иновативния  потенциал  на  Конвергиращите  технологии  (КТ)  да  допринесат  за

изпълнението  на  Лисабонския  дневен  ред.  Мъдрото  инвестиране  в  КТ  стимулира

научно-технологичните изследвания, засилва икономическата конкурентоспособност и

адресира потребностите на европейските общества и техните граждани. Трябва да

се предприемат подготвителни действия за осъществяването на КТ като тематичен

изследователски  приоритет,  за  развитието  на  Конвергиращи  технологии  за

Европейското общество на знанието като специфично европейски подход към КТ и за

създаването на съответна изследователска общност” [Nordmann, 2004: 2].

Характерен момент в доклада е, че процесите на конвергенция не се разглеждат

като свеждащи се само до посочените нови и перспективни технологии, но включват и

социалните  науки,  прогностиката,  философията  и  еволюционната  антропология  като

допълнителни области, предоставящи важни допълнителни методологически подходи,

както  и  разширяващи  аналитичните  и  интерпретативни  възможности  на  този  тип

изследвания. Споменава се и друга разлика с лансираната американска постановка за

КТ:

„Някои защитници на конвергиращите технологии се застъпват за инженеринг

на ума и на тялото. Електронните импланти и физическите модификации служат да

разширят  нашите  настоящи  човешки  възможности.  Експертната  група  предлага
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изследванията на конвергиращите технологии да се фокусират върху инженеринг  за

ума и за тялото“ [Nordmann, 2004: 3]. 

Най-важните  отличителни  характеристики  на  конвергиращите  технологии  са

информатизацията и  миниатюризацията  [Swierstra  et  al.,  2009].  Множество

процеси в органичния и неорганичен свят, както и в сферата на познанието, в днешно

време  се  описват  в  рамките  на  получаването,  разпространението  и  обработката  на

информация.  В  резултат  на  това  елементи,  които  на  един  по-ранен  етап  са  били

абсолютно отделени и автономни един спярмо друг, сега могат да бъдат свързани, да

работят  в  синергия  и  дори  да  индуцират  нов  тип  възпроизводство.  Така  например,

отделни  гени  и  други  компоненти  на  клетката  могат  да  се  окажат  с  разгадан  от

нанобиосензори  код;  информация  от  човешки  мозък  може  да  бъде  „качена  на

компютър“  през  електронни  наноустройства,  както  и  обратното;  генетиката  и

синтетичната  биология  могат  да  позволят  осъществяване  на  нов  тип  обмен  и

управление  на  биоинформацията,  така  че  развитието  на  определен  организъм  да  се

реализира в предварително зададена посока и пр.

Според изследване на австралийски учени [AIC, 2011], в следващите десет до

двадесет  години  конвергиращите  технологии  ще  започнат  да  оказват  значимо

въздействие върху обществото, индустрията и икономиката. Те притежават потенциал

за  революционализират  науката,  здравеопазването,  енергетиката,  околната  среда,

потребителските продукти и производствените процеси. Много от глобалните проблеми

могат  да  бъдат  решени  чрез  използване  на  тези  конвергиращи  технологии  и

посредством успешна комерсиализация на новите продукти, услуги и системи. Но този

тип  технологии  от  своя  страна  също  поставят  на  дневен  ред  специфични

предизвикателства, които следва да бъдат идентифицирани и адресирани. 

Може да се каже, че нано-, био-, инфо- и когно-технологиите пораждат дълбоки

и мащабни трансформации както в средата  на обитаване,  така и в самия човек като

субект на технологично манипулиране. Конвергирайки, те придобиват още по-голяма

мощ и капацитет да превърнат в реалност възможни сценарии, познати ни доскоро само

от научната фантастика, размивайки границите между обект и субект, между живо и

неживо, между природен феномен и артефакт. При това всяка от изброените технологии

има  свой  специфичен  потенциал.  Така  например  нанотехнологиите,  позволявайки

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017



Актуални етически измерения...     77

контрол над материята  на  молекулярно  и  дори на  атомно  ниво,  водят до радикално

реконструиране  на  материалния  свят,  който  става  все  по-изкуствен  и  повлиян  от

човешките желания и потребности.  Нанотехнологиите,  основани на т.нар. нанонауки,

резултират в набор от новопроизведени наноматериали, наноустройства и наносистеми

с безпрецедентни свойства и функционалност. Изследванията показваткапацитета им за

широкомащабни  въздействия  в  областта  на  здравеопазването,  информационната

промишленост, енергетиката и много други области на приложение.

Още в рамките на следващото десетилетие развитието на биотехнологиите се

очаква да постигне забележителни резултати в генното инженерство, в терапевтичната

практика и в т.нар. персонализирана медицина. Очаква се и нарастване количеството на

храните  с  растителен  и  животински  произход,  както  и  напредък  в  разработката  на

многообразни  биопродукти  като  биопластмаси,  биокатализатори  и  биогорива  с

подобрени показатели.  

Синтетичната биология също е една новопоявяваща се област на изследвания,

която  комбинира  елементи  от  биология,  инженерни  науки,  генетика,  химия  и

компютърни  науки.  Тя  конвергира  с  нанотехнологиите,  като  развива  молекулярното

инженерство  на  нано-ниво.  Тази  дисциплинарна  интеграция   дава  старт  на  нови

траектории за технологично развитие.  

Потенциалните  възможности  на  синтетичната  биология  са  колосални,

включвайки разнородни направления на приложение:

 Чисти енергийни технологии и биогорива;

 Контрол на замърсяванията и тяхното отстраняване;

 Земеделие и храни;

 Медицина и здравеопазване;

 Биосензори.

Първите приложения на синтетичната биология се очаква да излязат на пазара до

няколко години, като прогнозите са за още по-бурно развитие на тази изследователска

научно-приложна област в следващите десетилетия[AIC, 2011]. 

Информационните  технологии,  от  своя  страна,  не  само  дигитализират

информационните потоци,  но и показват тенденции към информатизиране на широк

кръг  процеси  като  комуникациите,  социалните  взаимодействия,  труда  и  човешката
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креативност, правейки околната ни среда „интелигентна“ и отзивчива към човешките

интереси  и  потребности.  Съвместно  с  нанотехнологиите  те  могат  да  генерират

радикални промени в нашия свят, за които доскоро малко хора са си позволявали дори

да мечтаят. 

Био- и когно-технологиите, в синергия с нано- и информационните технологии,

правят  възможно  дълбокото  трансформиране  на  физическите  и  ментални

характеристики на човека. Някои от възможните им приложения могат да се ограничат

до постигане на терапевтичен и възстановяващ ефект, но те имат потенциал и за далеч

по-радикални намеси в човешката същност, в неговата органика, сетивност, менталност

и психика, превръщайки човек в същество с нови възможности, в „суперчовек“.  По-

нататък,  конвергирането на тези технологии може да промени и самите  отношения

между  човека  и  неговата  околна  среда,  превръщайки  постепенно  последната  в

продължение  на  отделния  индивид,  в  една  виртуална  реалност,  дълбоко вплетена  в

обективния свят, активна и адаптивна, управлявана от човешкия ум.  

Всичко изброено  дотук  има  капацитета  да  бъде  от  полза  за  човечеството,  да

подобри  средата  на  обитаване  и  човешките  възможности.  Но  подобен  тотален

реинженеринг същевременно може да постави под въпрос автономията на отделната

личност, свободната му воля и възможността за поемане на отговорност, т.е. да наложи

парадигмата на технологичния контрол. 

Като потенциални бариери пред успешното развитие и ефективно приложение на

конвергиращите  технологии  са  идентифицирани:  липсата  на  адекватна  регулаторна

рамка;  проблеми  с  обществената  възприемчивост;  недостатъчна  заинтересованост  и

умения  [AIC,  2011].  Развитието  им  в  бъдеще  ще  зависи  в  голяма  степен  от

съобразяването им с възникващите проблеми и предизвикателства, както и с пазарното

търсене на нови продукти и услуги, т.е.  за комерсиализацията на научните резултати

трябва да се прилагат все по-активно пазарно-инициирани (“market-pull”) стратегии. 

„Нарастват  очакванията,  че  областта,  означавана  понастоящем  като

конвергиращи технологии, може да се окаже началото на „нов свят” в рамките на

един умозрителен времеви хоризонт до 2030 г. … Нано-артефактите вероятно ще

имат широкомащабни, радикални ефекти до 2030 г., особено в областите, които се

отнасят до живота на планетата, включително енергетика и изхранване, както и
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относно възможността за подобряване на човешките характеристики”  [Loveridge,

Dewick & Randless, 2008: 29].

Конвергиращите технологии са предпоставка и за т.нар. „радикални иновации”

– подобрения във все по-нарастващ мащаб, осъществяващи се „на тласъци”. Като цяло,

използването на конвергиращите технологии ще има огромно въздействие върху живота

на хората. Orca [2010] изказва становището, че основните преимущества от развитието

на конвергиращите технологии (нано-био-инфо-когно) са свързани с подобряването на

човешкото здраве и способности, усъвършенстване на социалните системи и постигане

на повече сигурност и устойчивост. Авторът обозначава това развитие като „парадигма

на бъдещето”. 

От друга страна, КТ провокират поставянето на нови изследователски проблеми,

т.е.  имат потенциал да оказват силно стимулиращо въздействие върху развитието на

фундаменталната наука. 

 „Конвергиращите  технологии  като  че  ли  маркират  навлизането  в  ера  на

нараснала свобода на избор, но и на необходимост от ориентация, белег за което е

растящият брой визии и сценарии за бъдещето. И все пак, не само характерът на

това технологично развитие може да оправдае тези нагласи към него в дебата за

конвергиращите технологии, но и социалното обучение. Може да се случи нивото на

осъзнатост спрямо ролята на социалните сили във формирането на технологичното

развитие да нарасне съществено“ [Niculescu-Dinca, Swierstra&Boenink, 2009].

 3. Основни етически предизвикателства на КТ

Обичайна грешка е да се смята, че технологиите са етически неутрални. Но те

всъщност отразяват ценностите на обществото, в рамките на което биват произвеждани.

Когато  станат  интегрална  част  от  социалната  реалност,  технологиите  често

„преформатират“  съответните  ценности  и  очаквания,  създавайки  нова  синергична

връзка помежду им. Това може да се възприеме като вид неписан „обществен договор“.

Хората  обикновено  приветстват  новите  технологии,  ако  ценностите  и  целите  на

изобретателя са близки до тези, възприети от обществеността, и иновативният продукт

отговаря  на  обществените  желания  и  потребности,  както  например  при  мобилните

телефони.  Обаче  е  възможно  да  се  получи  разминаване,  ако  контекстът  на
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изобретението е далеч от възгледите на широката общественост, ако целта на новата

технология  не  корелила  със  социалните  ценности,  нагласи  и  очаквания,  или  ако

технологията е в голяма степен непозната или достатъчно рискова [Winston & Edelbach,

2012].  

Етиката на КТ възниква като симбиоза от проблемните въпроси в разделите на

приложната  етика,  отнасящи  се  до  отделните  съставни  технологии,  плюс  нови

тематични области,  породени от появата на синергичен ефект и съответно – засилен

капацитет  за  въздействие  вследствие  взаимообусловеното  им  развитие.  Безспорно  в

контекста на новите и иновативни продукти и технологии възникват и нови неочаквани

рискове,  заплахи  и  възможности  за  злоупотреба.  Това  поражда  етически  дебати,

свързани  със  съпротива  срещу  промяната  и  опасения  дори  от  възможности  за

подобряване на живота, но за сметка на радикална трансформация на човешкото тяло,

когнитивните ни възможности, възпроизводствените процеси и средата на обитаване.

Може да се каже, че:  „Подобни технологични разработки изискват преосмисляне на

определени  морално  релевантни  концепции  и  поради  това  не  можем  просто  да

приложим вече съществуващите (морални) концепции и нормативни стандарти, за да

адресираме етическите въпроси, свързани с тях“[van de Poel, 2008:32].

По  принцип  етическите  дебати  относно  новите  технологии  започват  с

утилитарна аргументация: ако се инвестира в наука и технологии, ще стане възможно

въздействието  (манипулирането)  на  природния  свят  с  точно  определени  позитивни

ефекти. Такъв тип аргументация отразява визиите за получаване на резултати на базата

на  презумпцията,  че  те  „по  подразбиране“  ще  бъдат  неоспорими  от  деонтологична

гледна точка и съобразно концепциите за добър живот.  Другият краен подход е да се

приеме,  че  тези  технологии непременно  ще донесат нежелани последици в бъдеще,

макар  и  засега  да  не  се  знае  още  точно  какви  [Niculescu-Dinca,  Swierstra&Boenink,

2009].

Първият  жизнено  важен  въпрос  засяга  широко  разпространеното  вярване  в

прогреса чрез технологично развитие, който от една страна спомага за смекчаване на

рисковете,  произтичащи  от  природата,  а  от  друга  страна  води  до  овладяване  на

природните  сили.  Това  вярване  предполага  твърда  увереност  в  човешката

изобретателност при създаването на нови възможности,  удобства и повече опции по
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отношение подобряването на условията на живот. Презюмира се, че иновациите трябва

винаги  да  продължават,  докато  ясно  не  се  прояви  някакъв  риск  или  проблем,  и  че

всичко, което не е наред, може да се оправи или регулира с цел предотвратяване на

повторната  му поява.  Така  че  новите  технологии  не  бива да  бъдат отхврляни,  само

защото  крият  рискове  и  несигурност.  На  базата  на  този  възглед  доминантният

икономически  модел  определя  предназначението  на  технологиите  преди  всичко  от

гледна  точка  на  техния  капацитет  да  генерира  благосъстояние  и  качество  на  живот.

Възможността за избор на стил на живот от страна на потребителя се разглежда като

ценност сама по себе си, за да ни насърчи да продължаваме да купуваме материални

блага.  Този  подход  е  отразен  например  в  британската  статегия  за  развитие  на

нанотехнологиите [UK Department of Trade and Industry, 2002].

Алтернативният,  широко  споделян  възглед  се  стреми  да  балансира

технологичните  интервенции  с  грижа  за  хората  и  внимание  към  околната  среда.

Технологията се разглежда като средство в услуга на човечеството, а не обратното. Тя

следва да  се  фокусира  върху преодоляване  на  същестуващите  проблеми,  а  не  върху

влошаването им. Тази идея всъщност не е нова. В поредица есета от 20-те години на

миналия век Romano Guardini разглежда загубата на човешки фактори, които да бъдат в

хармония с пейзажа около езерото Комо в Италия, а налагането на подобна тенденция

той  нарича  „логика  на  формулата“  [Guardini,  1981].  Неговият  извод  е  –  да  не  се

връщаме към романтичното минало,  но  да  развиваме технологии,  вземайки предвид

човека преди всичко,  а  не следвайки някаква ординерна логика.  Това звучи особено

актуално и днес. Например, в своя критичен обзор на нанотехнологиите Joy споменава

почитта на баба си към естествения ред на живота – да живееш сред природата и да я

уважаваш като такава [Joy, 2000].

Друга  критична  тема  е  свързана  с  позицията  на  съвременните  учени-

трансхуманисти  относно  естеството  на  човешката  същност,  която  се  различава

съществено от разбиранията  на широката  общественост. Докато традиционалистките

възгледи се придържат към схващането, че има морални и социални норми и принципи,

които  трябва  да  модулират  технически  осъществимите  интервенции  в  човека,

трансхуманистите  са  на  мнение,  че  човешките  същества  са  несъвършени  и  могат  в

голяма  степен  да  подобрят  своя  ментален  и  физически  капацитет  чрез  съответна
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технологична  намеса.  Според  идеологията  на  трансхуманизма,   в  бъдеще  човешка

цивилизация и човешкото тяло ще бъдат тотално трансформирани с помощта на науката

и  конвергиращите технологии.  Така  например,  трансхуманистичната  визия  включва

пренасянето на човешки ум върху компютърен хардуерен носител, както и извънземна

експанзия от специално модифицирани (транс)човешки същества [Coenen, 2014].

Но как да се разграничи избора по медицински съображения от този, отговарящ

на предпочитание  към на  определен  стил  на  живот;  определяне  какво е  лечение  на

болест и какво – козметична процедура, разширяване на човешките възможности или

удължение на продължителността на живота; разграничаване електронният контрол в

услуга  на  човека  от  недопустимата  намеса  в  личната  му  воля  и  интимното  му

пространство; доколко е допустимо да превръщаме човека в полумашина или подобие

на  компютър  и  къде  са  точните  граници  на  човешкото,  които  не  бива  да  бъдат

преминавани?

Според  Джонас, „Даже  ако  пренебрегнем  обективния  характер  на

технологиите,  те  вече  придобиват  етическо  значение  вследствие  на  централната

позиция,  която  заемат  понастоящем  в  субективния  целеви  живот  на

човека“[Jonas,1984:  33].  Императивът, съответстващ на новия характер на човешката

дейност  и  адресиран  към  новия  й  субект,  би  следвало  да  звучи  приблизително  по

следния  начин:  "Действай  така,  че  последствията  от  твоята  дейност  да  бъдат

съвместими с поддържането на истински човешки живот на Земята" [Jonas, 1987:

35].

Неподлежащ на съмнение факт е, че конвергиращите технологии отварят нови

хоризонти  пред човешкото  развитие.  Изграждайки  системи  на  нанониво,  се  създава

възможност за редизайн на структурата на всички материали – били те естествени или

синтетични.  Същевременно,  управлението  на  изградени  на  подобен  принцип

наносистеми  (като  например  сензори,  лекарствени  средства,  тъкани,  чипове,

нанороботи  и  пр.)  създават,  с  помощта  на  съвременните  информационни  и

комуникационни технологии и в съчетание с постиженията на когнитивните науки и

невробиологията,  нови, неподозирани преди възможности: от поставянето на бърза и

надеждна автоматизирана диагноза до реално удължаване на човешкия живот. 
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В огромна  степен  се  разширява  потенциалът  за  манипулиране  на  човешкото

тяло, психика и познавателен капацитет, правейки възможно интервенирането в човека

на всички нива: заменяне на естествените органи с изкуствени (включително вливане

на  изкуствена  кръв);  следене  и  контролиране  чрез  наносензори  и  съответно  –

коригиране  чрез  нанороботи  на  състоянието  на  всички  физиологични  процеси  и

системи в човешкия организъм; разширяване на човешката сетивност (например чрез

вграждане  на  сензори  за  инфрачервено  виждане  в  тъмнината);  увеличаване  на

механичната  мощ на  тялото,  на  менталните  възможности  на  човека,  удължаване  на

продължителността на живот и пр. 

Това  поражда  важни  социални  и  етически  въпроси,  свързани  с  евентуалните

краткосрочни и дългосрочни ползи, вреди,  рискове,  непредвидени въздействия. Така

например,  може  да  започне  неправомерносъбиране  на  данни  за  някого  без  негово

знание,  например чрез имплантиране в човешкото тяло на биосензори с наноразмер,

които да следят за местоположението му, физиологичните процеси в неговия организъм

и  пр.,  като  същевеременно  става  възможно  и  дистанционното  въздействие  върху

неговата лична воля и поведение, нарушавайки негови основни права и свободи. Могат

да възникнат и специфични социални проблеми вследствие удължаване на човешкия

живот, като риск от повишена безработица сред младите хора и необходимост от повече

финансови  средства  за  здравеопазване,  поставяйки  на  изпитание  пенсионните  и

здравноосигурителни системи и програмите за заетост. Освен това,  всички изброени

подобрения  и  намеси  в  човешката  същност,  извън  чисто  философско-етичните

съображения, носят и огромен риск например от биотероризъм и използване за военни

цели, което би нанесло непоправими вреди на човешката цивилизация. 

В този контекст, на риск са подложени и основни човешки права, като например

правото  на  свободна  воля,  на  физически  и  духовен  интегритет,  на  лична

неприкосновеност  и  пр.  Размивайки  границите  между  лечение  и  оптимизиране  на

човешката природа, между терапия и манипулиране на тялото ни, КТ пораждат редица

етически дилеми, като например доколко е допустима подобна намеса без достатъчна

информираност за същността й и евентуалните последствия; кой и при какви условия

следва да бъде оторизиран да разрешава нейното прилагане; какви културно-ценностни

или дори религиозни колизии би породила;  до  каква степен  би бил осигурен  равен
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достъп до подобни възможности; доколко биха били оправдани евентуалните високи

обществени  разходи  за  подобно  третиране;  какви  последици  върху  традиционните

семейни  връзки  би  имала  технологичната  намеса  в  човешкото  възпроизводство  –

например чрез  създаване на жизнеспособен ембрион с генетичен материал от трима

родители, каквито успешни експерименти вече има, и пр.  

Специфично етическо предизвикателство в случая е заплахата от засилване на

социалните неравенства.  Типичен пример е спортът, където биха могли да се появят

състезатели с подобрени физически възможности, които да поставят в неравностойно

положение  останалите  [The  Nanoethics  Group,  2008].  Подобни  неравенства  могат  да

възникнат и при наемането на работа, при кандидатстване в елитни университети и др.

Тези  проблеми  пораждат редица  важни  етически  въпроси,  свързани  с  понятия  като

равенство,  справедливост  (доколкото  от  подобни  технологични  намеси  биха  се

възползвали  например  само  шепа  богати  хора),  свобода  на  личността  и

неприкосновеност  на  личния  живот  (имайки  предвид  възможностите  за  тотален

дистанционен контрол). 

В  допълнение  на  това  заслужава  да  се  помисли  дали  подобни  подобрения

наистина биха се отразили в положителен смисъл на хората,  защото това, което е от

значение  за  цивилизацията  ни,  не  са  някакви  функционални  характеристики  на

отделния човек, а по-скоро социалните му, естетически, творчески и пр. измерения. В

този смисъл, дали наистина най-големият проблем на човека са неговите физически,

психични и ментални ограничения,  или по-скоро недостатъците,  свързани с морала,

взаимоотношенията и духовната му зрялост?... 

Друг  важен  аспект  от  етическа  гледна  точка  са  и  потенциалните  заплахи  за

околната среда от нанопродуктите (които могат да имат свойството безконтролно да се

саморепликират). По принцип на номатериалите се характеризират с физични, химични

и биологични свойства, които съществено се различават от тези на нормална структура,

изградена от същите химически елементи. Това означава обаче, че и токсичността им

спрямо човека и околната среда може да бъде твърде различна от тази обикновените

материали. Не трябва да се пренебрегва и потенциала на наночастиците да мигрират

през разнообразни среди като въздух, вода и почва, а вследствие на това да замърсяват

земната флора и фауна и чрез биоакумулация да станат опасни за човешкото здраве.
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Освен  това,  самите  наноматериали  представляват  неразградим  по  естествен  път

замърсител, при това много труден за детектиране.  Подобна заплаха представляват и

артефактите,  свързани  например  с  развитието  на  съвременните  комуникационни

технологии  (като  сателитите,  превръщащи се  след определено  време  в  „космически

боклук“).  

Както всички изследвания и технологии по принцип, и конвергиращите могат да

имат двойно предназначение – за граждански и военнни цели, което поражда и своите

етически  предизвикателства.  Военното  приложение  на  КТ  не  е  сред  особено  често

засяганите теми в етическата литература. То е свързано с технологиите за промяна на

личността  и  усъвършенстване  на  човешкото  тяло,  за  масово  наблюдение,  със

създаването на непроследими биоактивни агенти с наноразмер, на специфични маркери

и измервателни устройства, автономни роботизирани системи и т.н. Докато някои от тях

все  още  не  са  реалност,  то  други  приложения  като  полуавтоматичните  дронове  и

усилващите  човешките  възможности  медикаменти  са  вече  документиран  факт  във

военното дело [Kaiser & Strand, 2015].  Това изисква особено внимателен и прецизен

етически анализ и регламентация, за да не се допусне подобни разработки, базирани на

КТ, да причинят вреда извън контекста на строго военното им приложение.

Друг етически проблем при КТ е защитата на авторските права чрез патентоване,

когато  става  дума  за  редизайн  на  съществуващ  жив  материал  (например  замразени

стволови клетки), както и за създаването на изцяло нов тип живи организми [Kermisch,

2012].

Като цяло обаче, основен проблем при КТ е като че ли остава именно етическият

статус на подобряването на човека като биологичен вид и съзнателна личност. Както

видяхме,  има  множество  становища  и  в  двете  посоки  –  както  генерално  отричащи

подобни приложения, така и на ревностни апологети на  намесите от такъв характер,

изповядващи идеологията на споменатия по-горе трансхуманизъм. Ето защо се предлага

дискусията  относно  подобряването  на  човешкото  тяло,  сетивност  и  менталност  и

свързаните  с  това  технологии  да  придобие  по-изявена  етическа  спецификаи

рефлексия,обсъждайки  не  самото  явление  като  такова,  а  етически  релевантните

характеристики на  съответните технологии [Kaiser & Strand, 2015].
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Безспорно,  развитието  на  конвергиращите  технологии  трябва  да  спазва  вече

установени и прокламирани основни човешки права и свободи, като например защитата

на  човешкия  живот,  достойнство,  идентичност  и  интегритет,  неприкосновеност  на

личния живот, право на равен достъп до блага и услуги и др. В крайна сметка, можем да

се съгласим с мнението на Moor:„Ние не можем да предвидим всеки етически проблем,

който би възникнал вследствие развитието на технологиите. Поради ограниченията

на  човешките  познавателни  възможности,  нашето  етическо  разбиране  за  новите

технологии  никога  няма  да  е  пълно.  И  все  пак,  ние  можем да  направим много  за

разкриването  на  потенциалните  последици  от  тези  нови  технологии.  Трябва  да

направим,  каквото  можем,  доколкото  реализацията  на  приложната  етика  е

динамично занимание, което изисква непрекъсната преоценка на ситуацията“[2005:

118].

 4. Управление и контрол при разработката и прилагането на КТ

Приложението  на  новите  конвергиращи  технологии  е  комплексен,  отворен  и

често непредвидим като последици процес. Пълният обем и вид на възможните рискове,

странични ефекти и евентуални вреди могат да  бъдат установени само  чрез  опит, в

процеса  на  приложение  на  съответните  технологични  продукти,  което  засилва

необходимостта  от  достатъчно  гъвкава  и  навременна  нормативно-етическа  реакция.

Освен това, трябва да се има предвид, че при условия на повишен риск, неопределеност

и несигурност конвенционалните процедури на оценка и управление на риска надали

биха били напълно адекватни [Kaiser & Strand, 2015].

За  засилването  на  етическия  и  социален  фундамент  на  новите  конвергиращи

технологии и свързаните с тях научни области е необходимо по-добро управление. То

може да се постигне обаче задължително с участието на обществеността и на редица

заинтересовани лица в процесите на регулация и контрол [Nowotny et. al., 2005]. 

Поради високите трансформативни възможности на този вид технологии, както и

ценностната противоречивост и етическа поливалентност на някои от възможните им

приложения  (например  технизирането  на  човешкото  тяло  и  ум,  технологичната

експанзия  в  природната  среда  и  др.)  пораждат необходимост  от  прецизно  изградена

система от етически норми и стандарти,  обхващащи широк диапазон от въпроси:  от
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защита на свободата на личността до глобална сигурност.  Като цяло, етическата рамка

трябва да бъде с комплексен характер и особено добре обмислена, включваща различни

равнища  –  институционално,  национално  и  международно,  както  и  различни

направления  –  ограничаване  на  рискове,  ценностна  релевантност,  деонтологични

аспекти и пр. 

Конвергиращите  технологии  могат  да  предоставят  множество  ползи  за

човечеството и за околната среда. Но това може да се осъществи само чрез отговорно

проактивно управление и изграждане на сътоветните политики и регулации,  така че

чрез  вземане  на  предохранителни  мерки  и  спазване  на  етичните  принципи  да  се

гарантира едно наистина безопасно и позитивно развитие и приложение на КТ. Това

включва  и  евентуално  прилагане  на  принципа  на  предпазливостта,  пледиращ  за

необходимостта  от  ограничено  използване  на  технологичните  продукти,  докато

потенциалните вредни ефекти не бъдат редуцирани [Христова, 2008].

Според някои изследователи, опитите да се наложи изискване за минимизация на

риска например от нанотехнологиитена един още твърде ранен етап чрез императивно

прилагане на принципа на предпазливостта са несъстоятелни, защото това фактически

би довело до евентуален мораториум върху разработката на определени нанопродукти,

без да се има предвид комплексността на подобен тип изследвания, което би стопирало

и редица разработки с неочаквано полезни за обществото последици [Khushf,  2003].

Други  обаче  не  споделят  напълно  това  мнение,  изхождайки  от  аргумента,  че  при

съвременните  конвергиращи  технологии  „не  само  рисковете  са  неизвестни  в

значителна степен, но и самите ползи са трудни за оценяване“  [Kermisch, 2012: 35].

Ето защо този автор пледира за въвеждане на принципа на предпазливостта, макар че

неопределеността  и  несигурността  още  на  ниво  дефиниране  на  проблемите  биха

затруднили ефективното прилагане на този принцип. Възможното решение се вижда в

разработката  на нови методи за тестване и създаването на нови етически стандарти,

които да бъдат интегрирани в съществуващото законодателство. 

В тази връзка, докладът на експертната група към Европейския съюз [Nordmann,

2004]  също  препоръчва  прилагането  на  принципа  на  предпазливостта  и  широки

обществени обсъждания относно развитието на конвергиращите технологии особено в

случаите, когато става дума за рискове с неизвестен характер и последици. 
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Свързан с това проблем е ролята на корпоративната наука и нейната отговорност

за разработката на наистина полезни и безопасни за здравето и околната среда продукти

и технологии, добросъвестно съобразявайки се с резултатите, получени както в сферата

на публичните изследвания, така и от нейните собствени научни центрове, без опити за

тяхното игнориране с оглед корпоративна печалба в ущърб на обществото. Тъй като тук

нещата опират до частен интерес,  проблемът се оказва много по-сложен отколкото в

сферата на публичните изследвания, към които доверието е по-високо, и това поражда

съответни етически дебати  [Wilsdon & Willis, 2004]. 

Социалната  отговорност  също  е  централна  тема,  със  силен  фокус  върху

сигурността,  здравните  рискове,  заплахите  за  околната  среда  и  за  човешкото

благополучие [Shelley-Egan et al.,2015]. Особен акцент в днешно време се поставя върху

възможностите на новите технологии във връзка с опасността от тероризъм. Като цяло,

един от най-съществените въпроси в управлението на новите технологии е как да се

адресира несигурността  [Myskja,  2011]. Една от най-надеждните методологии в тази

насока  е  оценката  на  риска.  Ето защо би  следвало  регулативните  органи на  всички

равнища да  разработват подобрени методики и протоколи,  съответстващи на новите

предизвикателства [Allhoffet al., 2007].

„Оценката на ползата и риска от нанотехнологиите трябва да започне преди

всичко от оценка на потенциала им да намаляват болката и страданието, да премине

към оценка на вероятността да причиняват вреда и едва след това да се оценява

способността им да допринасят полза.  …  На етическа регулация трябва да бъдат

подложени  ефектите  от  нанотехнологиите,  субектите,  занимаващи  се  с

нанотехнологии, интересите и ценностите на тези, които ще бъдат заплашени или

облагодетелствани от приложението им, а не самите технологии“[Христова,  2008:

228;243].

Въвеждането  и  управлението  на  конвергиращите  технологии  трябва  да  се

осъществява със съблюдаване на непосредствените им влияния върху правото на личен

живот, достъпа до медицински постижения и потенциалните ефекти върху човешкото

здраве. В същото време трябва да се вземат под внимание и по-дългосрочни интереси

като защита  на човешкия интегритет, достойнство и благополучие.  В тази връзка се

предлагат четири нива на управление: (a) адаптиране на съществуващите регулации и
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организации; (b) създаване на нови програми, регулации и организации със специфична

насоченост към конвергиращите технологии; (c) изграждане на капацитет за адресиране

на тези въпроси в рамките на националните политики и институции; и (d) подготовка на

международни договори и партньорства [Roco,2008].

Изказват се и становища за промяна във фокуса на публичните политики– от

изграждане  на  доверие  към  технологичните  продукти  (на  основата  на  информиран

избор,  познаване  и  приемливост),  към  привличане  на  обществеността  към  самите

процеси на научни изследвания и тяхното управление, към обсъждане и приемане на

поставените цели и създадените визии, т.е. апелира се за пренасочване от концепцията

за доверие към нова концепция за постигане на „благонадеждност“ като по-ефективен

инструмент за подпомагане развитието на новите технологии с висок трансформативен

капацитет[Myskj, 2011].

В областта на конвергиращите технологии като цяло могат да бъдат поставени

същите цели, формулирани преди конкретно при нанотехнологиите:  (1) засилване на

разбирането  за  локалните  и  глобални  процеси  и  проблеми,  засягащи  хората  и

обществата; (2) ръководене на местните и глобални общества към правилно ползване на

технологиите; (3) предупреждаване на хората за евентуалните технологични рискове и

заплахи;  (4)  въвеждане  на  информирано  и  етично  вземане  на  решения  и  лидерство

относно приложението на технологиите [Allhoffet al., 2007].

Наред с етическото регулиране на вече възприеманите като по-традиционни био-

и информационни технологии,  Европейската  комисия  е  разроботила  и  документ  във

връзка  с  една  от  най-чувствителните  на  този  етап  тематики  по  отношение  на

приложната  етика  –  Етичен кодекс  за  отговорна  научноизследователска  дейност  в

областта на нанонауките и  нанотехнологиите  [Европейска комисия,  2008].  Той  се

основава на набор от общи принципи, които приканват към действия за гарантиране на

тяхното  спазване  от  всички  заинтересовани  страни,  а  именно:  значение  за

обществеността;  устойчивост  с  изискването  тези  изследвания  и  технологии  да  не

вредят или да създават биологична, физическа или морална заплаха за хора, животни,

растения  и  околна  среда,  както  понастоящем,  така  и  за  в  бъдеще;  въвеждане  на

предпазни  мерки,пропорционални  на  нивото  на  защита,  като  в  същото  време  се

насърчава напредъкът в полза на обществото и околната среда; участие в процеса на
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вземане  на  решения  на  всички  заинтересовани  страни;  съответствие  спрямо  най-

високите научни стандарти и стандартите за добри лабораторни практики; максимално

насърчаване  на  творческото  начало,  гъвкавостта  и  способността  за  планиране  за

иновации  и  растеж;  отговорност  за  социалните  и  екологични  влияния,  както  и  за

влиянието  върху  човешкото  здраве  както  по  отношение  на  сегашното,  така  и  на

бъдещите поколения.  

На институционално ниво, редица неправителствени организации също активно

се  занимават  с  етическите  проблеми,  произтичащи  от  развитието  на  съвременните

конвергиращи  технологии.  Така  например,  американският  Foresight  Institute  (водеща

американска  неправителствена  организация  от  типа  тинк-танк)е  фокусиран  върху

отстояване  на  обществените  интереси  в  развитието  на  новите  трансформативни

технологии.  Тя  разработва  например  Насоки  за  отговорно  развитие  на

нанотехнологиите [Foresight Institute & IMM, 2006]. Те включват специални етически

принципи  и  препоръки  за  професионалистите  в  областта  на  разработката  на

нанотехнологични  продукти  и  системи,  както  и  съответни  етически  стандарти  и

стратегии, свързани с тяхното производство. Освен това е предвиден и раздел, насочен

към  правителствените  органи,  отговорни  за  политиката  в  областта  на

нанотехнологиите,  като особено място се  отделя на проблема за предотвратяване на

безконтролното възпроизводство на молекулярни системи. 

  5. Заключение

Както става ясно от гореизложените аргументи, наред с очевидно позитивните

ефекти, конвергиращите технологии имат, за съжаление, потенциал същевременно да

засилват  скептицизма  и  недоверието  спрямо  човешкия  прогрес.  Но  при  достатъчно

отговорен процес на изследвания,  при адекватен контрол през съответни политики и

регулации с вземане под внимание мнението на широката общественост и на всички

заинтересовани лица, при стриктно прилагане на принципа за „отговорна иновация“  и

спазване на етическите норми и стандарти в рамките на целия процес от проектирането

до  реалното  практическо  приложение,  може  да  се  очаква  тези  изключително

перспективни  технологии  да  бъдат  в  служба  на  човешкото  добруване,  социалния

просперитет  и  напредъка  на  човешката  цивилизация.  „Ние  се  нуждаем  от  тези
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технологии,  защото  техните  последици  в  края  на  краищата  са  извънредно

желателни…  и  се  вярва,  че  те  максимизират  общото  щастие“ [Niculescu-Dinca,

Swierstra&Boenink, 2009: 29].
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Abstract
Outlining  the  influence  of  both  Berkeley’s  sensationalism and  Uexküll’s  biosemiotics  on
Zapffe’s biosophy, I will examine why the latter can be defined as an experiential philosophy,
which contributes to avoiding the pitfalls of biological determinism as well as the ones of
ungrounded  metaphysical  spirituality.  Furthermore,  adopting  biosophical  method  could
benefit revealing why biological constitution is a necessary but not sufficient condition for
clarifying why humans are such beings that require the embodiment of meaning with their
lives. In this context, one of the main objectives of the paper is to analyze why we should
examine biosophical and biological methods as ontological synonyms rather than synonyms
or  two  alternatives,  which  are  introduced  on  the  principle  ‘either-or’.  Justifying  such  an
approach will be an object of special investigation for the purposes of overcoming both moral
naturalism and moral relativism.

Key words:  biosophy, evolutionary  ethics,  biosemiotics,  Peter  Wessel  Zapffe,  Jakob von
Uexküll.

Kvaløy defines Zapffe’s biosophical perspective as partly gaining its empirical validity

from Berkeley’s philosophy (Kvaløy, 1992: 12) [2]. Another significant source influencing

Zapffe’s theory were the works of the Baltic-German biologist and founder of biosemiotics

Jakob  von  Uexküll.  According  to  Zapffe,  Uexküll’s  fundamental  idea  can  be  seen  as

philosophically  tied  with  Berkley’s  principle  “esse  est  percipi”,  and  even  going  back  to

Protagoras’s conception  of  ‘homo mensura’ (the  understanding  that  man  is  a  measure  of

everything) (Zapffe, 1992: 144).

In his essay, Biosophical Perspective (Biosofisk perspektiv) (1961) Zapffe provided a

detailed analysis of the way some ideas of Uexküll were incorporated into his own writings.

Zapffe argues that the traditional dualism between individual and environment is no longer so

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017

mailto:silvija_serafimova@yahoo.com


95     SILVIYA SERAFIMOVA

effective since Uexküll has grounded the thesis that environment for a given species, even for

the individual,  is  co-determined (eventually, completely  determined)  by the living beings’

perceptive equipment in respect with a possible inner elaboration of impressions (Ibid: 143-

144).  These abilities  and organs  are  the  only one means,  the only one way of  arranging

environmental characteristics, or if we adopt the more precise expression, to arrange one X,

which afterwards is called or treated as an environment (Ibid).

In  this  context,  Berkeley’s  formula  ‘esse  est  principi’  is  interpreted  in  a  broader

context.  The durability  of his  thesis  is  judged from a point  of view of “percipi”  (utenfor

“percipi”)  from  which  one  can  understand  “esse”  without  “percipi”  (Ibid:  144).  Zapffe

claimed  that  one  has  been constantly  disproving Berkeley’s thesis  indeed  before  one  has

managed to compare (endnu for man rakk å sammenligne) ‘esse’ with the ‘perceptum’ for the

purposes of finding a solution to the question of identity (Ibid). Clarifying Uexküll’s intention,

Zapffe argues that the aforementioned sentence can be reformulated in the following way:

“Biologist cannot work with anything but with perceptum” (Ibid: 144-145). However, in the

process of crossing many perceptions (eventually, in their accumulation), so that one student

of Berkeley or Uexküll to adopt a perception in order to understand animals’ perceptions,

there is (in any case) one first complication, namely, the one of “perceptum est percipi” (Ibid:

145). Zapffe emphasizes that in the practical life, mixing the perception with one supposed

‘esse’  has  weighty  consequences  [3].  If  another  individual  has  another  perception,  it  is

nevertheless unimportant from what Zapffe calls a biosophical point of view [4], unless with

this (perception), the thing also gains relevance in terms of interest (Ibid). 

Such  an  interpretation,  however,  raises  the  question  whether  we  can  have

“disinterested”  perception  and if  so,  would  not  it  mean  that  it  is  possible  only  if  “esse”

coincides with “percipi”? We should take into account that the latter formula is possible only

if it is examined as substantially grounded which in turn causes its misconceptualization. On

the other hand, determining biosophy in respect with what interested perception is provokes

the following two problems at least. First, what would be the reasons for justifying biosophy

as going beyond the pitfalls of epistemological relativism? Secondly, what would be the exact

projections of the aforementioned unimportant perception, as well as do we have to introduce

some kind of hierarchical classification of the different types of perception talking about more

and less important perceptions respectively? If so, I argue that it would lead to the ambiguous
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conclusion  one  Umwelt  to  be  considered  as  more  important  (epistemologically  and  even

axiologically) than another one.

On a macro methodological level, specifying the role of perception and environment is

of crucial  importance for Zapffe since the way he justifies human ‘over-equipment’ [5] is

examined  as  driven by the  biological  constitution  of  man,  albeit  it  is  not  restricted  to  it.

Extrapolating  Uexküll’s  thesis,  Zapffe  claims  that  man’s biological  constitution  is  not  an

isolated phenomenon, but it has much to do with the perception of the environment, which in

turn  makes  the  representatives  of  human  kind  bearers  of  different  complex  interests.

According to him, there are two conspicuous tendencies, which dominate the description of

the interest life of the civilized man in general (Ibid: 158). The first one is that as a rule, man

harbors more and stronger interests  than a life in a given environment  can realize,  which

might be considered as a point, i.e. that it is the interests in question that raise the need of

fixation.  The  other  rich  of  consequences  peculiarity  of  human,  biologically  determined

constitution lays in the unfixibility (ufiksertheten) in Zapffe’s sense [6] (Ibid: 159). This is

also what differs, to a high extent, man from the “highest animals” (Ibid). It is supposed to be

a difference in being (i “væsen”) showing one incompatibility (Ibid). According to Zapffe,

most of the ‘high’ animals have a “ruling” ability (“herskende evne”), which is concentrated

in one specialized organ (Ibid). It dominates and limits their life’s development, together with

the perceptive equipment. He refers to Uexküll’s thesis (as displayed in Environment and the

Inner Life of Animals) that the ability in question also dominates surrounding world’s picture

(omverdensbillede) and possible self-feeling (Ibid).

Judging by the aforementioned investigations,  we should specify how to overcome

interpreting biological constitution within the framework of natural objectivism. As a possible

solution,  I  suggest  defining  constitution  in  question as  a  matter  of  biological  gradualism,

which in turn would explain why organisms’ specification is a necessary but not sufficient

condition  for defining unfixibility  as a  capability  that  is  a priority  for human kind alone.

Otherwise, sentient animals would have also had the capability of looking for fixations. On a

macro  methodological  level,  the  tension  derives  from  the  fact  that  it  is  both  biological

constitution as such and biological  constitution as a human constitution that make human

interests stronger than particularly biological ones. This thesis can also be illustrated by the
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fact that fixation mechanisms depend on the limitation of physical abilities of the organism,

albeit they are not restricted to them.

In this  context,  I  will  examine how within the theory of biological  constitution of

mankind are introduced many concepts  such as the ones of under and over-equipment  in

Zapffe’s sense, as well as the role of fixations, which reveal why the constitution in question

is only a necessary but not sufficient condition for reconstructing the existential constitution

of human beings. It is due to the fact that having existential constitution is closely tied with

the role of environment, which is understood as having biological, socio-cultural,  autotelic

and metaphysical projections [7].  

Fixation in Zapffe’s sense is a result  of experiencing and/or realizing the limits  of

perceptive equipment, namely, of the ‘decentralized’ way of human life’s development. It is

the reflection on this living development that is not directed by one ruling ability. However,

from  that  it  does  not  follow  that  human  perceptive  equipment,  which  determines  the

unfixibility can be compared with animals’ equipment even in the cases when they have less

specialized organs. That is why I draw the conclusion that the genealogy of the difference can

be found in what Zapffe defines as a role of consciousness and fantasy in particular.

According to Zapffe, animals’ choice in a situation is between use and non-use (Ibid).

Therefore the less specialized the organs are, the more versatile ways they can be used in [8].

In  turn,  man  has  many  similar  abilities  (individualized  due  to  agreement)  that  are

“potentially” available: partly, due to “the primitiveness of limbs” (lemmernes “primitive”),

which  means  that  they  are  “undifferentiated  forms”,  partly,  due  to  the  enormous  size  of

consciousness and fantasy concerning the incomprehensible function of the searching thought

(Ibid). Zapffe argues that this specificity is probably again concerned with the big quantities

of non-differentiated protoplasm [9] in the main brain whose presence has caused so much

trouble to the corresponding parts of the medical brains (medicinernes hjerner) [10] (Ibid).

Going  back  to  the  first  tendency  regarding the  genealogy  of  fixations,  we should

examine  the  two  options  proposed  by  Zapffe.  Partly,  one  should  constantly  give  up  the

experience  of  things,  which the  day dreams represent  in a  seductive  light,  but  which are

unachievable in fact: e.g. to go to the moon, to win a fortune, to liberate people etc. (Ibid:

158). Partly, one should choose between some achievable things, when one of them eliminates

the other one. In turn, the need of choice is accompanied by choice’s pain (pine), which, in
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given cases, grows with the number of opportunities (Ibid). In this context, the interest front is

described by Zapffe as resembling a war front: the longer it is stretched out in respect with

certain resources, the more vulnerable it is (Ibid). One vital and all-round developed person

could suffer from realizing that he/she should have had hundred lives instead of one in order

not to take 99% of his/her opportunities with himself/herself in the grave (Ibid). 

Furthermore,  Zapffe  specifies  that  man  (similarly  to  other  living  beings)  [11]

characterizes (in the broadest outline) by the following two factors. One has an  equipment

(Utrustningen),  which  due  to  the  made  demands,  changes  from  under-equipment

(underutrustning) (insufficiency)  (utilstraekkelighet,  insufficiens)  through  equivalence

(ækvivalens)  to  over-equipment  (overutrustning):  one  state,  where  there  are  abilities  and

power left after the need is satisfied (Ibid: 160). The second factor is the fixation’s connection

(Fiksations-forholdet),  which  varies  from  under-fixation  (including  liability,  the  loss  of

conduct, the loss of character when something is unfavorably measured in respect with one

given interest: it could be either the bearer’s interest or the interest of others), well-adapted

fixation (including the satisfied fixation etc.,  which shows a favorable degree of elasticity,

perfectibility,  control  of  alternatives)  to  over-fixation  (characterizing  with  stubbornness,

ossification  (forbenethet)  etc.),  together  with  a  wrong  fixation  taking  place  in  different

directions [12] (Ibid). Judging by Zapffe’s classification, I argue that the degree of fixation

determines how under or over fixation depend on the equipment of the interest bearer, which

to provoke a relevant behavior for the purposes of satisfying (partly or fully) a given interest,

albeit fixation remains irreducible to the equipment in question. That is why we should talk

about interest bearers alone.

Furthermore, I draw the conclusion that analyzing the role of Berkeley’s and Uexküll’s

theories on Zapffe’s biosophy contributes not only to outlining the unique aspects of Zapffe’s

conception, but also to clarifying how biosophy functions as a type of experiential philosophy.

It  shows why we should avoid both biological determinism and ungrounded metaphysical

spiritualism  if  we  want  to  reveal  the  complexity  of  existential  tension  regarding  the

uniqueness  of humankind as the only one species  able  to  experience  so-called  by Zapffe

cosmic feeling of panic,  i.e. to be aware of its own being in the universe as a process of

becoming,  which,  however,  cannot  bring  complete  reconciliation  while  facing  some

biologically determined processes such as death and suffering.
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1. Zapffe’s Theory of Biosophy

According  to  Kvaløy,  Zapffe’s  biosophical  perspective  has  a  deeper  dimension,

namely, that man is such a being that he/she requires a meaning with his/her life, as well as

with humankind’s life as a whole: the search for meaning is man’s distinctive characteristic,

which  makes  him/her  different  from all  other  living  beings.  It  is  a  matter  of  an  “over-

equipment” (“overutrustning”), but nature cannot fulfill this requirement by itself (Kvaløy,

1992a: 274-275).

In turn, Næss claims that Zapffe’s biosophy is a type of ecosophy [13] saying that

Zapffe’s conception justifies an explicit ecosophical value (Naess, 1973: 22). The crossing

point  is  recognized in  the understanding of wisdom (sophia) as providing knowledge and

cleverness rather than a certain type of impersonal or abstract learning (Ibid). In this context,

Zapffe’s biosophy is characterized as giving an insight in life (“innsikt i livet), which in turn

improves  our  anticipation  of  our  human  condition  (Ibid).  On  the  other  hand,  Zapffe’s

biosophy is a “thinking about life” illustrating why the systems of beliefs, which mankind has

been basing its feeling of life on, should be taken into consideration, as well as examining

why these systems guarantee the functioning of ultimate and determined values (Gundersen,

1972: 24). 

Zapffe himself emphasizes the role of biosophy as regarding the case of dramaturgy

[14] (Zapffe, 1992: 142). He specifies that biosophical view of a theme (within dramaturgy)

clearly discerns from the metaphysical one (possibly, from spiritual, materialist, vital, finalist,

religious etc.), which is understood as a speculative, aesthetical overall view, and which the

aforementioned biosophical view stays indifferent, but not necessarily polemically opposite to

(Ibid). If these overall pictures (the biosophical and metaphysical ones) are of such a type that

the “unknown powers” are adopted in order to make themselves valid by the “natural laws”

and “biological life”, then they should have been built on the same material of observation

(Ibid). Thus the difference would have been only in the way of interpretation (Ibid). Zapffe

continues  that  the  situation  could  have  been  different  [15]  if  they  have  included  some

impulses, which, from a given  theological perspective, were broken, as well as could break in

and change the course of events anytime (nårsomhet); a course, which, otherwise, one should

have expected due to the common experience (Ibid: 142-143). When the difference lays in the
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deeper  assumptions  and  in  one  missing  common  platform,  it  is  impossible  to  reach  a

compromise (Ibid: 143). 

In this context, the main problem is whether referring to what Zapffe calls ‘biological

life’ does not increase the risks of falling into the trap of objective naturalism, namely, while

striving for overcoming the challenges posed by the metaphysical view on tragic, biosophical

to turn into a method of objective naturalism. Another question arises of Zapffe’s definition of

metaphysical  view  as  aesthetical  one,  albeit  he  makes  the  relevant  specification  that

biosophical and metaphysical do not necessarily exclude each other. Such an analysis favors

only  at  first  sight  talking  about  substantial  similarities;  one  speculation,  which  is  clearly

disenchanted by Zapffe. Successfully describing the problem of biosophical and metaphysical

overviews, he, however, does not clarify the genealogy of the complex relationships between

the views in question, namely, how biosophy can be indifferent,  without being necessarily

opposed to metaphysical view. Extrapolating his theory of the interest bearer, I suggest the

aforementioned difficulty  to be examined by investigating  to what extent  biosophical  and

metaphysical views are based on different interests, which may overlap when so-called multi-

frontal engagements [16] in Zapffe’s sense are initiated.

In  his  attempts  to  outline  the  specificities  of  biological  experience  against  the

background of metaphysical  one,  Zapffe argues that  one belief,  which is  grounded in the

prolongation (forlængelsen) of experience, is of curiosity interest alone from a biosophical

perspective (Ibid). Furthermore, one belief, which goes against (strider mot) experience (God

provides all human beings’ earthly necessities (fornødenheter) [17], even when they do not

need to work), which is defined as being of interest only as a symptom (Ibid). In this context,

the differences may be defined as differences in the degree of interest since in the first case,

we witness an interest in itself, which concerns the matter, while in the second one, it affects

the interest as such.

Zapffe points out that the choice of method which to clarify the role of tragic requires

revealing the grounding connection of tragic with organic life’s characteristics, as well as with

life’s conditions [18] in the “earthly environment” (Zapffe, 1941: 11). That is why applied

biology is introduced as a method (Ibid: 12). Zapffe refers again to Uexküll’s theory, which

disregards  the  philosophical  consequences  and  examines  the  living  cell  as  something

principally different from the earth-bound (Ibid: 15-16). The latter statement is interpreted by
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a reference to Uexküll’s chapter The Problem of Protoplasm (Das Protoplasmaproblem) (Ibid:

16, Note 1). Among the key features of the living beings are mentioned the ones of shaping

(Formbildung),  regeneration  (Regeneration)  and  super-mechanical  regulation

(“übermaschinelle  Regulation”),  i.e.  the  reaction,  which  is  changed  by  repeated  stimulus

(Ibid). 

Exploring  Uexküll’s  examinations,  Zapffe  argues  that  it  is  important  to  take  into

account that the possible difference of degree regarding man and maybe some other sentient

beings  is  so  big  that  it  is  experienced  as  a  difference  of  being  (“væsensforskjel”)  in  its

everyday  meaning  (Ibid).  In  the  next  sentence,  Zapffe  claims  that  we believe  that  tragic

should  connect  itself  with  the  spontaneous  life  experience  [19]  (den  umiddelbare

livsoplevelse)  and  not  with  the  things,  which  they  (people  and  some  sentient  animals)

represent  within  the  scientific  approach  (problem  stating)  (Ibid).  Thus  the  object  of

investigations allows one to refer to the biological ideology alone (Ibid). However, biological

itself does not provide an explicit difference between experience and the objects of experience

as such. Another problem is that due to the scientific problem solving, we may also treat the

objects in the process of experiencing unless it postulates a certain scientific dualism.

1.1. Biosophy as a Method

Zapffe also outlines that Uexküll gave an expression to the concerns on side of

biologists (who claimed that their science is misused (Ibid: 12) in his book  Bausteine zur

einer  biologishen Weltanschauung (Elements  for a Biological  Vision of  the World)  (1913)

(Ibid: 13). The intention was not to idolize developmental biology (en utvidet biologi) in a

professional sense of the word, but only to consider the development of organic life under the

view of the fight of interests (Ibid). Neither is it intended to burden the poetry theory with the

terminology of natural sciences, nor to narrow down the life of fantasy by biological dogma

[20] (Ibid).  According to Zapffe,  the method goes deeper as when one cleans up an attic

(Ibid). One puts boxes with “art and poetry” at one place, but, on the other hand, he/she does

not take a stance on the contents (Ibid). 

Zapffe  draws  the  conclusion  that  it  is  the  need of  specialization  that  carries  such

interferences with itself (Ibid). Paraphrasing the aforementioned example, I argue that biology

can turn out to be the content of biosophical ‘boxes’ since the latter bring to light human
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existential perspective. This happens against the background of one’s need to throw light to

the only one necessary and always burning question,  namely, what  does it  mean to be a

human being? (Ibid). In this context, Zapffe makes the important conclusion that when none

of the disciplines can give us an answer, then here comes so-called good dilettante (den gode

dilettant) (Ibid). 

Applied biology, however, cannot provide us with a detailed answer to the question

What does it mean to be a human being?, which reveals why defining  tragic is an existential

problem  that illustrates something different that is “more” than individual and species’ death

(Ibid: 18). According to Zapffe, plan (understood in the broadest sense) is the human way of

giving meaning to things, “an arrangement of the coincidences with some structural groups

bounded  by  a  scheme  in  space  or  in  time”  (Ibid).  Otherwise,  defining  the  existential

prehistory of justifying the meaning of life in respect with the idea of meaningfulness would

have been reduced from an existential to a purely biological issue. Thus tragic in Zapffe’s

sense would have been simplified to the physical end of being, which would have made tragic

be noncontradictory extrapolated to all forms of life on Earth.

Many  of  the  aforementioned  difficulties  regarding  the  specification  of  the  term

biosophy derive from the fact that Zapffe himself defines it in an ambiguous way, as Hessen

points out (Hessen, 2012: 148). He argues that the biosophical perspective or the biological

method is a part of most of Zapffe’s analytical writings (de fleste analytiske arbeider) (Ibid).

In  the  monograph  On  the  tragic,  he  gives  preference  to  the  term  ‘biological’  over

‘biosophical’ (“the thinking of life”) because biosophical “has a mystical connotation, which

does not  belong here…” (Ibid).  In some “later  contexts” (I  senere sammenhenger)  (Ibid),

Zapffe uses to a bigger extent the concept ‘biosophical’ (Ibid). The difference between the two

terms is not clear apart from the fact that ‘biological’ indicates something more empirical and

less mystical than ‘biosophical’ (Ibid). Hessen emphasizes that Zapffe talks about biological

or biosophical methods, not about biosophy as such (Ibid).

However, biosophical in Zapffe’s sense cannot be understood as mystical. He does not

imply not a certain type of irrationalism to this concept, but rather emphasizes the difficulties

in specifying what  particularly biosophical  is.  What  is  defined as a  more frequent  use of

biosophical  in  his  later  writings  can  be  explained  with  the  more  precise  theoretical

specifications  regarding the overcoming of the problems of Uexküll’s theory, namely, the
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problems, which should be overcome by relying on Zapffe’s theory of four interest fronts and

the status of the interest  bearer. On a macro methodological level,  we may trace how the

aforementioned difficulties in both defining and contextualizing the concept of biosophical

derive  from  Zapffe’s  attempts  at  showing  why  biosophical  is  irreducible  to  biological.

Otherwise, human existence would have been simplified to the way of being in the universe.

In this context, Hessen argues that anthropomorphization, which we see especially in

the first two chapters of On the tragic, together with the fables about animals, should clarify

human conditions by the use of metaphors from the animals’ world (Ibid). He also argues that

it is the animals as such that are of interest for Zapffe (Ibid).  

Zapffe himself claims that not only due to the accordance between abilities and tasks

do animals beneficially affect men (Zapffe, 1941: 48). He specifies that maybe they (animals)

make  this  effect  stronger  by  showing  natural  peacefulness  by  which  they  rest  on  their

determined form (i sin fæstnede form) and by this form they give us the sense of security to

feel at home (av at vaere i hus med) with one really solid-cast character (Ibid).

 Zapffe, however, does not encourage anthropomorphization. He outlines not only the

similarities  but  also  the  differences  between  animals  and  people  in  order  to  clarify  the

limitations of the over-equipment of the former. Zapffe emphasizes that regardless of the fact

that one admires some cats’ possibilities [21] the process of anthropomorfization is a double-

bind issue. He explicitly argues that human character’s formation cannot approximately be

compared to cat’s one when it is a matter of launching a being, which is no longer disputable

by nature with itself (hvor i nature ikke mere er splidagtig med sig selv) (Ibid). In this context,

Zapffe  draws  the  conclusion  that  it  is  not  possible  to  rely  on  experience  or  well-known

knowledge alone (Ibid: 48-49) since it is necessary to fit a bridge span (at passé brospænd),

which can be solidly built without damages (Ibid: 49). In this context, he clearly states that

one obvious objection concerns outstretched anthropomorphization of animals’ conscious and

unconscious life (den utstrakte antropomorficering av dyrens bevisste og ubevisste liv) (Ibid).

Judging  by  the  aforementioned  investigations,  Zapffe  draws  the  conclusion  that

antropomorphization in question can be done only if a person has merely a biological interest

front, which in turn would have made him  being “one abstraction” (være en abstraction)

(Ibid).
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Zapffe begins his explanation with the statement that the examinations regarding the

antropomorphization can also be applied to much bigger extent (relevance) to human beings

in  their  pure  biological  fight  of  interests  alone  (Ibid).  It  is  nevertheless  with  malice

aforethought  that  situations  and designations  are  placed on the simplest  (possible)  animal

level (til det enklest mulig dyretrin) (Ibid): thus the picture would not be polluted (skal bli

forurenset)  with  all  associations  that  inevitably  would  appear  by  the  transfer  to  human

conditions (Ibid).

Investigating  the  genealogy  of  Zapffe’s  biosophy,  we  may  trace  how  the

aforementioned  interpretations  raise  more  questions  than  provide  answers  since  Zapffe’s

experiential  philosophy is irreducible  to any forms of both anthropomorphism and ethical

anthropocentrism, especially taking into account that giving arguments in favor of nature’s

antropomorphization would have meant to reduce biosophy to its ‘biological’ content.

1.1.1. Biosophy as an Existential Philosophy

Regarding the possibilities of interpreting how biology refers to biosophy, G. Fløistad

emphasizes the role of biosophy as a method, as represented in the monograph On the Tragic.

Fløistad  refers  to  Zapffe’s definition  that  the  chosen method  is  biological  or biosophical

(Fløistad, 1989: 18). Thus this method is described as giving Zapffe the opportunity to start

with a discussion on the organic life in general (Ibid).

Later  on  in  his  investigations  on  Zapffe’s  work  Introduction  to  Dramaturgy

(Indledning  i  dramaturgi)  (1961),  Fløistad  goes  back  to  that  idea  while  commenting  on

Zapffe’s  essay  Biosophical  perspective.  Against  the  background  of  the  clarifications

concerning the biosophical picture of human mind’s conditions in the world, staying as an all-

round horizon, he interprets Zapffe’s function of ‘or’ as a matter of choosing between two

alternatives, i.e. biosophical is examined as an alternative of biological (Ibid: 40). Such an

interpretation,  however,  requires  specifying  how  to  define  both  the  origin  and  internal

connections between these two alternatives. If we presume that biological and biosophical are

two,  substantially  different  alternatives,  which  is  indicated  by  the  connector  ‘or’  (either

biosophical, or biological) rather than as ontological synonyms, then it would mean that we

cannot examine biosophy as a certain type of experiential philosophy. I also argue that it is not

a  sufficient  condition  to  define  the  aforementioned  two  concepts  as  synonyms  but  as
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ontological  synonyms  because  otherwise,  the  method  of  biosophy  would  have  been

recognized  as  coinciding  with  the  methods  of  applied  biology, which  is  against  Zapffe’s

conception,  as  well  as  against  what  Fløistad  claims  while  specifying  that  Zapffe  uses

biological method in a way that goes beyond its traditional use in biology (Ibid: 52). 

Furthermore,  another  problem  arises  from  defining  biosophy  and  biology  as

alternatives  because  then  we  face  the  inevitable  need  of  constantly  discussing  why

biosophical method is not a purely biological one, but entails the latter to a certain extent. In

this context, one of the most apparent difficulties is to specify how from the fact that the

method is biological (being at the same ‘neutral’ since it is built on one particular vision of

life) (Ibid: 79), it does not follow that when one chooses this method, one ends up with a

stance against Zapffe’s complex theory of life,  which is irreducible to biological interests.

Judging by the aforementioned investigations, I argue that one of the main concerns about

such  an  explanation  is  that  accepting  the  thesis  of  the  two  alternatives  would  lead  to

interfering the concept of method with the one of alternative. On the other hand, if we agree

with the idea of method as splitting between two (substantial or not) alternatives, then, the

next  issue  is  how  to  refer  the  idea  of  experiential  philosophy  to  the  existential  one  in

Fløistad’s  sense.  Fløistad  defines  existential  philosophical  perspective  as  a  biosophical

perspective applied to people, which should be given preference (skull ligge bedre til rette),

albeit  we  should  be  careful  in  providing  some  direct  parallels  between  them  (Ibid:  52).

However, from the fact that the argument against talking about environment in itself is one,

which is shared by Zapffe and some existentialists (Ibid: 53), it does not follow that biosophy,

as an experiential  philosophy, provides the interpretation of what Uexküll  calls  functional

circle as a matter of adopting existential philosophy alone.

In this  context,  I  draw the conclusion that  the difference between biosophical  and

biological remains unclear if we neglect the ontological grounding of Zapffe’s experiential

philosophy. An important suggestion how to interpret the practical implications of the latter

can be seen in what Fløistad defines as an ecological perspective recognized in the broader

sense of the word [22] (Ibid: 78).

According  to  Zapffe,  biosophy  means  a  philosophy,  one  theoretical  view  upon

existence [23], which is oriented towards biology and its annexes (paleontology etc.),  and

which in line with this, orients itself thorough empirically to all its “problems”  [24] (Zapffe,
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1992: 142). Furthermore, he points out that biosophy is a way of thinking, which is built on

biology in a manner acknowledged by life. In “a fanatical but necessary simplification”, we

can think about the first coming biosophical conclusion from the position of observation and

introspection, without being accused of adopting free and irresponsible fantasy [25] (Zapffe,

1992a: 269). 

Judging by the aforementioned investigations, I draw the conclusion that biosophical

is a mode of philosophical thinking that is initially based on the philosophy of nature rather

than on nature as such. In turn, philosophy of nature does not have to be interpreted as an

‘artificial  thinking mode’,  but  rather  as  providing an examination  of  the internal  logic  of

nature’s  complex  development,  which  has  its  own  dialectics.  The  latter  contributes  to

understanding why biosophical and biological can replace each other if we examine them as

ontological synonyms, as I already suggested. It is possible by determining the complexity of

the mode of being as irreducible  to the sum of its  concrete  embodiments.  Furthermore,  I

conclude that it is the normative validity of biosophy defined as an experiential philosophy

that  makes  the  normative  validity  of  its  own  judgments  both  rationally  acceptable  and

deriving from the ‘real’ matter. 

Zapffe  himself  gives  some  strong  arguments  against  simplifying  the  existential

projections of life to the biological ones criticizing Uexküll of not tracing the philosophical

consequences of biosophy (Zapffe, 1941: 15-16) [26]. By environment Uexküll means the

unifying environment where the animal receives its impressions from and which, in turn, it

looks to act on (Ibid). One can say that on the one hand, through its individual perceptive

equipment, the animal can  undertake a choice of factors that constitute man’s world, where

this world is the more comprehensive one (Ibid). On the other one, there is an open possibility

for  having an animal  with perceptive  abilities  (ved sensoriske  evner),  which people  miss

(Ibid: 26-27). Thus the animal will experience qualities of environment, which are unknown

for us (e.g. dog’s world of smells): since we know nothing about how the different animals

gain impressions. Otherwise, it requires having the same type of perceptive apparatus: e.g.,

the sense of depth (dybdesyn) achieved by stereoscopically coordinated lens (Ibid).

Due  to  the  terminology  of  Uexküll’s  Environment  and  Inner  World  of  Animals

(Umwelt  und  Innenwelt  der  Tiere),  Zapffe  adopts  the  expression  “functional  circle”

(funktionskreds)  [27],  which  displays  animals’  total  report  of  reality  (dyrets  totale
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virksomhetsrapport)  including  animals’ specific  world  [28]  (Ibid).  In  this  context,  Zapffe

outlines the role of the issue raised by Uexküll’s attempt at defining reaction as an expression

of the world’s feeling (verdensfølelsen) (Ibid: 28). 

In this context, the two main questions, which he poses are the following ones: Can an

animal  reply with the same reaction (for the purposes of our same investigation)  to some

impressions  from  a  different  origin?  Can  an  animal  answer  to  the  same  perception

(“fornemmelse”) with qualitatively deferent reactions regardless of the bluntness (sløvhet) or

sharpness (skjærpelse) of the reaction, which is driven by a given repeated stimulus? (Ibid).

According to him, it is the latter question that raises the issue of unfixibility (Ibid). Such a

statement,  however, provokes  the conclusion whether  unfixibility  in  Zapffe’s sense is  not

triggered by environmental  conditions alone under which the animals  react,  which in turn

would contradict Zapffe’s other definitions of unfixibility regarding individual’s equipment,

even if we do not take into consideration his previous definitions of the priority of human

kind while shaping fixations. In other words, it would have meant that unfixability would be

simplified to a lack of fixations concerning the presence or lack of a given equipment, i.e.

unfixibility would be reduced from the level of potentiality to the one of equipment.

Zapffe’s answer is that as long as one should deal with only one simple reaction and

only  one  type  of  perception  (sanseformidling)  respectively  (which  seems  to  be  the  most

important  one)  (Ibid),  it  is  not  a  matter  of  a  real  experience  of  the  object

(gjenstandsoplevelse), but only of a perception of quality (Ibid). This conclusion, however,

could be interpreted as grounded in the presumption that the real experience of the objects

entails many perceptions rather than the one that many individuals may anticipate one and the

same object in different ways [29].

Zapffe also provides a similar conclusion,  taking into account the consequences of

defining the concept of individual due to the biological principium individuationis [30] (Ibid:

177) as  determining  the  difference  between  given  bearers  of  interests. On  a  macro

methodological level, it signifies that recognizing the accomplishment of unity of man and

environment can be achieved by revealing the connection between them, which is driven by

the  fact  that  the  individual  makes  the  latter  his/her  ‘own’ environment  in  different  ways

without possessing it [31]. Last but not least, I argue that the lack of possession mode is a
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result of one’s anticipation of the environment as a living environment due to one’s individual

capacities to interact with it on all levels. 

On the other hand, defining the vital balance in Zapffe’s sense as dependent on the

accommodation  capacities  of  the  individual,  namely,  whether  the  individual  has  over-

biological or under-biological equipment [32] (Ibid: 35) raises the risk of advocating a certain

type  of  biological  determinism  or  metaphysical  absolutism,  which  might  be

misconceptualized for the purposes of providing a biosophical understanding.  In this context,

Zapffe argues that the aforementioned two types of equipment are brought to light, when a

functional  circle  should  be  set  in  action  (skal  træde  i  virksomhet)  as  demanded  (besides

ability) also by need and  energy  (energy), plus the fact that the inhibitions are not present

(samt at der ikke er hemningar tilstede) (Ibid). That is why regarding the energies in question,

we can talk about over or under-equipment (Ibid).

One of the main methodological concerns, which arises is, however, whether under

and  over-biological  equipment  are  the  only  one  embodiment  of  what  under  and  over-

equipment are. Zapffe himself provides a detailed examination of the complex reasons for

having under and over-fixations as built on the complex investigation of individuals’ under

and over-equipment. Probably one of the few cases when under and over-biological coincide

with under and over-equipment in his sense is in the process of fixation’s satisfaction, when

the capability is neither more, nor less for realizing the fixation in question.

On the other  hand, going back to Zapffe’s theory of energy, we may explain why

capability is irreducible to the expressibility since energy may be needed only as its necessary

condition. Furthermore, it is the idea of energy that provokes the question of life meaning to

be interpreted beyond the one of satisfying needs. As one of the illuminative embodiments of

how need determines expressibility can be seen in Zapffe’s conception of lower and higher

potentials presuming the possibility two opposite energy types to be adopted (Zapffe, 1992:

145). If lower potential strengthens the sense of safety, it would have meant that it decreases

the need of imposing fixation mechanisms. However, according to Zapffe’s theory, the energy

types include both positive and negative charging (Ibid).

In turn, the question of life’s meaning as such concerns the transformation of the mode

of being into the one of becoming i.e. it illustrates how given living environment turns into a

meaningful space of existence rather than remaining an arena of being.
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The explicit conceptualization of this matter is also outlined by Næss who claims that

one is recognized as a fragment of nature. That is why the process of identification [33] is

interpreted as a process in which relationships that define the crossing points expand more

and more in terms of defining how “the Self grows” (Selvet vokser) (Næss, 1973: 52).

2. Conclusion

Analyzing Zapffe’s theory, I argue that it is the normative validity of what I called

horizontal relatedness that makes biosophical an ontological synonym of biological, without

leading to the justification of objective naturalism, i.e. the mode of becoming to be reduced to

the one of being. If Zapffe has defined biosophy as provoking a certain form of naturalism,

which he did not do, it would have meant that the realization of nature would have been a

necessary  and sufficient  condition  for  the  realization  of  man,  but  not  vice  versa.  Such a

statement would have questioned both the process of man’s self-realization and the horizontal

relatedness itself. Furthermore, it would have implied that nature is in a ‘higher’ position in

respect with man having ‘bigger’ (in the sense of better) normative validity.

Going back to what Hessen calls  anthropomorphization of nature in  On the tragic

(Hessen, 2012: 148), I argue that it is a misinterpretation of Zapffe’s conception of man’s

experiential  gestalt  determined  within  the  framework  of  biosophy  as  an  experiential

philosophy. It is this dialectical connection of dependence of man’s becoming and nature’s

being that makes us concerned about defining the process of interrelatedness as a process of

anthropomorphization since man is dependent on nature in a biosophical sense.

By extrapolating Hessen’s conception that the biosophical method is understood as a

philosophical  method,  I  draw the  conclusion  that  it  is  a  type  of  meta-biological method

because  its  noncontradictory,  ontological  grounding  presumes  we  to  talk  about  the

aforementioned mode of being (the one of biology) on a meta-level.

In turn, biosophy understood as an experiential philosophy can be defined as implying

a mode of thinking that derives from a corresponding mode of being. Otherwise, the mode of

thinking would have been turned into a subject to pure speculations. A proof in favor of this

thesis  can  be  found  in  Zapffe’s  statement  that  one  living  being  is  characterized  from a

biosophical  perspective by its  interests;  in respect with them, the perception equipment  is

supplied  with  intellect,  memory,  fantasy  and  emotional  life,  which  is  recognized  as  a
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secondary  one  [34]  (Zapffe,  1992:  145).  Against  the  background  of  these  examinations,

Zapffe argues that since the individual is an interest bearer, he/she should be examined as a

biosophical  unity  (biosofisk  enhet)  (Ibid).  Keeping  a  distance  from  this  perspective  is

biosophically relevant (biosofisk relevante) only if the interests get a real meaning for one’s

welfare [35] (Ibid). This statement requires to misleadingly oppose the interests concerning

welfare to the rest, taking into account that so-called biosophical unity entails interests whose

contents  may contradict  each  other. It  is  the  latter  that  makes  the complexity  of  unity  in

question.

On the other hand, Zapffe provokes another dilemma with the saying that when man

“thinks  biosophically”,  his/her philosophical  formulations  are only of a secondary interest

(Ibid: 144). Judging by the implications of his theory, I argue that thinking philosophically is

of  secondary interest  only  if  it  is  used  as  a  synonym of  “thinking  theoretically”  because

otherwise, we should underrate the role of being as a necessary condition for the recognition

of the mode of thinking. Zapffe’s solution, which unites these two modes, is the belonging to

what he calls destiny (skjæbne) [36] (Ibid: 147). 

Zapffe  claims  that  in  a  biosophical  light,  living  beings,  things  and  conditions  are

considered as sources of destiny (kilder til skjæbne) (Ibid). He specifies that only the bearer of

interests  has  a  destiny  because  the  world  deprived  of  interests  does  not  experience  “a

difference in well-being” (“forskjel i trivsel”) (Ibid: 148). For example,  we can talk about

humanly determined units such as “moon”, “ice-block”, “potato” that are “dissolved/merged

together or dissolved, crushed and spread, burn or get frozen” (Ibid). Zapffe argues that many

of  these  unities  have  ascribed  more  than  once  “history”  in  the  sense  of  “identity  with

variations” [37] (Ibid). On the other hand, the word ‘potential’ (potential) means fellowship,

which connects the whole known world (Ibid). Furthermore, he points out that all potentials

resemble each other so that if they are not hindered, they will “leak” (“lække”), will be “set

off” (“utløses”) etc. until the higher potential becomes such a potential of environment [38]

(Ibid). For that reason, nature does not allow one potential to accumulate from itself. Thus the

laws say “Yes” to equation (utjevning) and “No” to accumulation (Ibid). If, however, every

single position is an accumulation of energy, how can we explain the fact that nature does not

allow one point to accumulate?
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On  the  other  hand,  Zapffe  supports  the  idea  of  accumulating  potentials  since  he

explicitly claims that ‘potential’ means “accumulation of energy” (“ophopning av energy”)

(Ibid).  Examining  the  connection  between  so-called  high  and  low  potentials,  which  are

defined in physics as a tension, Zapffe argues that among many other things, values should be

constantly  supplied  with energies  from outside (e.g.  economic  subsidy),  while  destruction

“gets  help from nature”  (Ibid:  148-149).  The study of  such a  matter  is  called  in  biology

ecology or bionomy (Ibid: 149). If one leaves the words to cover all the “struggle for interest”

with the “survival of the fittest and the luckiest” (Ibid), then,  so-called objective dramatic

(“obektivt dramatiske”) should be examined as belonging to the ecology of man’s life (Ibid),

or to, what Næss calls human ecology [39] (Næss, 1973: 265).

On a macro methodological  level,  it  means that  so-called by Zapffe interest  fronts

illustrate why the interest bearer is affected not by the blind fate, but by a destiny, which has

strong regulative  functions.  Within  the  framework of  destiny, potential  in  Zapffe’s sense,

which is understood as an accumulated energy becomes a part of the biosophical perspective,

albeit we may speculate whether the aforementioned uploading with energies from outside is

indifferent to what can be described by extrapolating Zapffe’s investigations as a culture of

technological optimism [40]. However, I argue that his definition of values due to which the

values to be uploaded from ‘within’ can be referred rather to the idea of ontological ethics, i.e.

to be examined as deriving from the complexity of nature itself by avoiding the pitfalls of

both moral naturalism and moral relativism.

On the other hand, following Zapffe’s interpretation,  we face the challenge how to

explain the normative validity of the ‘survival of the fittest and luckiest’ as well as how to

cultivate the solidarity with others if this dominating form of survival turns into a top norm in

Næss’s sense. Zapffe still  leaves the question open giving no definite answer how we can

keep living when it happens that most mechanisms of compensation, developed within the

culture we live in, cannot help us to live.

NOTES

[1]  According to  Uexküll,  the  concept  of  Umwelt (surrounding world  or  environment)  is

closely tied with animals’ ability to discern some meaning, which goes beyond the purely

instinctual reactions (Buchanan, 2008: 21). That is why the approaches to environment do not
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have to be examined as belonging to the field of ethology alone (Ibid). Referring to Kant’s

contribution  of  “shaking”  the position  of  the universe  by exposing it  as  “being merely  a

human form of  perception”  (Ibid),  Uexküll  argues that  we should make a  step further  in

reinstalling “the Umwelt space of the individual human being in its proper position” (Ibid). In

this context, it becomes logical to ask how the world appears to the organisms as a subjective

experience  (Ibid:  22).  Another  important  specification  is  that  since  Umwelt is  organisms’

perceptive environment, which discerns from the world as an object, we may witness how the

Umwelt of different organisms may overlap with each other (Ibid: 25). 

[2] Zapffe argues that in the field of dramaturgy, which is one of his main fields of interest,

one metaphysical orientation is displayed by authors such as Hegel, Schopenhauer, Nietzsche,

Josef K rner, Peter Rokseth. He argues that “biosophically relevant” is an expression, whichӧ

one finds in the works of H.V. Brønsted (Biology and Human Understanding) (Biologi og

menneskeforståelse)  and  Jakob  von  Uexküll  (Biological  Worldview)  (Biologische

Weltanschaaung) (Zapffe, 1992: 143).

[3]  Furthermore,  Kvaløy metaphorically  argues that  at  Stedtind’s cliffs  existence precedes

essence by explicating the slogan “Either Sartre, or Spinoza!” (På Stedtinds vegger “forutgår

eksistens essens”. Heller Sartre enn Spinoza!)  (Kvaløy, 2002: 119). Thus existence without

essence requires justifying nature as embodying a vital energy, i.e. as obtaining a dialectical

dynamics, which to guarantee the noncontradictory diversity of living beings.

[4]  Such a  conception,  however,  raises  the  problem whether  we can  distinguish  between

perception bringing a relevant interest and one, which brings irrelevant interest. This issue in

turn raises the concerns about a relevant interest is, as well as whether there is an ‘interestless’

perception as such.

[5] Zapffe emphasizes that due to the scale of interests, we can lay a scale of abilities (evner)

(Zapffe, 1941: 619), which is defined as “a specific group among the one of units” (in this

case,  among the group of organisms’ qualities)  (Ibid).  This scale  of abilities  is  especially

coupled with a group of interests,  which is  called a group of development-  or realization

interests  (Ibid). Due to the help of the abilities,  the bearer consciously looks for realizing

his/her  interests  (Ibid).  These  abilities  can  be  “partly  enough”  (dels  strække  til)  (i.e.  be

sufficient) (sufficiens), partly insufficient (deficiency) (underskudd), and there partly can be a

surplus of ability (et overskudd i evne), together with this, which is required by the task or the
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situation (Ibid). Besides, the surplus can give advantages (kan gi fordele), to be irrelevant to

the task’s solution or to provoke bad consequences (Ibid).

[6] When an ability can demonstrate itself in few or in only one functional variant, then it is

called  fixed (fiksert)  (Ibid).  If  the ability  is  extended with variability, eventually, with an

unlimited choice of the way of use, then it is called unfixed (ufiksert) (Ibid: 619-620). Zapffe

points out that there is a scale between these two extremes (Ibid: 620). One unsuccessful

fixation, compared with another one, which is assumed to be more successful one, is called

wrong fixation (feilfiksation):  in turn,  the variants  of this  wrong fixation include an over-

fixation  (overfiksationen),  when  the  ability  is  too  much  fixated,  and  under-fixation

(underfiksationen), when the ability is too lose (Ibid). By contrast to them, the ‘normal’ and

fully valid  satisfaction of interest  is  indicated as a real  solution (realløsning)  of the task,

which existed (forelaa) before the satisfaction took place (Ibid).

[7]  The word ‘interest’ is used by Zapffe as a common name for a set of terms, which are

more or less synonymous, namely, ‘need’, ‘drive’, ‘desire’, ‘wish’ etc. (Zapffe, 1992: 145).

According  to  him,  there  are  four  interest  fronts,  namely,  biological,  social,  autotelic  and

metaphysical ones. While talking about fronts, he also uses the words “plans”, “fragments” or

“sectors” (Zapffe, 1941: 50). Zapffe’s definition of front relevantly characterizes the entity of

the interaction between species and nature, i.e. it reveals that the front provides a perspective

on the interaction in question rather than merely focusing on its concrete projections.

[8] Zapffe gives an example with the bear, which can run, climb, dig, swim and beat (Ibid).

[9] According to Zapffe, it is superfluous to care about species’ existence or due to some other

reasons, to participate in the scuffle on Darwin’s grave (i haandgemaenget paa Darwins grav)

(Zapffe, 1941: 16). Successive, simultaneous or inexplicable genesis (genese) can be one and

the  same  for  us:  we  are  merely  allowed  to  hold  the  position  on  common  fundamental

relationship (om grundforhold), on equality in front of law (om “likhet for loven”) during the

whole life, or more relevantly expressed, on the common distinctive feature of protection,

experience and reproduction mechanisms’ functional conditions in the peculiar, earthly power

field (Ibid). This fellowship can be traced back to life’s protoplasmic basis, as well as to the

unity  of  the  histological  structure  (the  functioning  of  muscles  and  nerve  tissues)  (Ibid).

Referring  to  Uexküll’s  theory,  Zapffe  emphasizes  two  of  the  many  characteristics  of

protoplasm,  namely,  access  to  temporary  peculiar  characteristics  and  the  one  to  lasting
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differentiation (Ibid: 41). The first sign of changes in original homogeneous matter regarding

one individualized zoological unity is the formation of a membrane,  one exterior layer (et

skikt) of firmer matter, which is called ectoplasm by contrast to the unchanged inner one, or

so-called endoplasm (Ibid). According to Zapffe, these two forms of plasm can go over each

other (Ibid). In this context, the existence of non-differentiated protoplasm (av udiffierentiert

protoplasma) is a condition for the form powers’ activity (Ibid: 44). In turn, plasm is defined

as the material in which these powers manifest themselves and reach us so that due to our

need of reason, we should end back with “something” (til et “noget”). When the material is

exploited by the differentiation, the powers get steadily plainer circumstances until they no

longer come into view as changing (Ibid)

[10] He refers to Sml.  Herman Poppelbaum,  Mensch und Tier (Man and Animal) (1956).

Remaining on the level of protoplasm explanations raises the risk of falling again into the trap

of natural objectivism, albeit we may find some reasons for human biological specialization in

protoplasm’s functions of differentiation.

[11] This specification brings some contradictions since Zapffe also argues that the ability of

producing fixation is a priority to human kind.

[12] See Zapffe’s self-reference Zapffe, 1941: 20, 28, 81.

[13] According to Næss, ecosophy is “a philosophy of ecological harmony or equilibrium. A

philosophy as a kind of sofia (or) wisdom, is openly normative, it contains both norms, rules,

postulates, value priority announcements and hypotheses concerning the state of affairs in our

universe.  Wisdom  is  policy  wisdom,  prescription,  not  only  scientific  description  and

prediction” (Drengson and Inoue, 1995: 8).

[14]  The  question  of  dramatic  impression  in  Zapffe’s  theory  is  defined  as  making  one

necessarily  go to the precincts  of psychology, while  examining how dramatic  should take

place in the field, where “Life fights for its preservation and its development in one more or

less favorable environment” (Ibid: 143). All disciplines, which have the aforementioned fight

as  an object  of  investigation  should be applied  to  the examinations  of  the “biosophically

interested researchers” (Ibid). Furthermore, Zapffe defines the biosophical picture of human

condition in the world as an overall horizon (rundhorizont) regarding the expanded, concrete

courses, where precious interests are “entangled in a fight” (Zapffe, 1992: 167): “so that they

to make these courses a dramatic matter” (Ibid).
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[15] Here, we can talk about substantial difference.

[16] Zapffe’s conception of multi-frontal engagements is based on the intersection of different

interests regarding the the four interest fronts. For example, we may have biological-social,

biological–autotelic, biological-metaphysical engagements etc. See Zapffe, 1992: 157.

[17] Zapffe also specifies that a biosophical aspect was already constructed by the “prophet

Jesus” (Ibid), who in his The Parable of the Sower, showed how the seed corn, which fell on

different grounds, being smaller than  a nutshell, have given the general form of life and its

conditions in a corn-husk (Ibid). In  On the tragic,  Zapffe argues that yet Jesus of Nazareth

was aware of so-called law of coincidence (denne tilfaeldighetens lov) realizing the lack of a

guiding overview, an economic principle, a guarantee of a task and meaning concerning every

single germ. In this context, he outlines that Jesus of Nazareth was aware that not only germ’s

own quality, but also the most random chance is decisive for its further destiny, namely, that

many are called but only few are chosen (Zapffe, 1941: 18).

[18] Zapffe emphasizes that against the use of applied biology some objections can be raised

in two directions: first, on side of the biologists who find that their science is misused, and

second, from philosophical and aesthetic perspectives since due to the latter one refuses the

interference of  natural sciences’ thinking mode (Ibid: 12-13). 

[19]  Judging by these investigations, we may speculate to what extent, such a spontaneous

experience may have an unquestionable normative validity as an organic experience.

[20] This conception, however, is not explicitly stated by Uexküll.

[21] He discusses that very often one has been admiring cat’s dazzling safety in the social

intercourse;  one  has  been  witnessing  with  envy  how  the  cat  has  been  going  through

(gjennemfører) its sovereign autonomy (sin suveræne autonomi) without being offended, as

well as without losing its dignity in the most ignominious situation (Ibid: 48).

[22] According to him, the concept of method (biosophical and biological) used by Zapffe

merely indicates that life should be examined from an ecological perspective (fra “økologisk”

synspunkt) understood in the widest sense, i.e. from the perspective of interests, recognized as

the fight  of the single individuals  for self-realization  (Ibid).  According to  Hessen,  Zapffe

describes  biosophical  method  as  a  type  of  ecology  for  the  humankind.  In  turn,  it  would

explain how we react to this challenge (the fear of fear) (angsten for angsten), which requires

one more important, more advanced apparatus to be adopted than the one for the challenges,
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which all living beings (from the amoeba to the ape) meet on their life’s way (Hessen, 2012:

148).

[23] An important aspect of Zapffe’s theory is how he examines culture from a biosophical

perspective, which is another argument in favor of the thesis that biosophy does not have to be

reduced  to  a  method  of  applied  biology,  as  Zapffe  himself  argues.  Form  a  biosophical

perspective, which, in its capacity for research, looks for a general view and clarity instead of

edification of rich of comfort fictions, this part of culture comes out (fremtræder) as “one

steady, more elaborated palace” (Zapffe, 1992: 165). The latter is surrounded by the wall of

“sweat crystals (sved-krystaller)” that “human soul excretes in its long, feverous fight with

itself” (Ibid):  “hung, as it is, between the trivialities of self-preservation and the splendid,

desperate fall in a deadly expansion “in one togetherness with everything” (i en “forening

med altet”) (Ibid). The latter excludes every single opportunity for an appropriate choice of a

“margarine-type” (Ibid). Thus the culturally conscious and culturally active part of humankind

works on one endless task: to build its own valuable world inside the big value-indifferent

environment (Ibid: 167).

[24] Zapffe justifies his understanding of biosophical by referring to the writings of Brøndsted

in order to clarify the establishment of so-called interest fronts. H. V. Brøndsted (1893-1977)

is a professor in zoology at Copenhagen University (1948-1963). Zapffe refers to his writing

Biology and Human Understanding (Biologi og menneskeforståelse) (1951).

[25] According to Zapffe, in a phase of a million-year development, among the myriads of

bigger  and smaller  differentiations,  a  cleavage (spaltning)  takes  place.  It  divides  animals’

kingdom into two groups: on the one hand, we have animals, and on the other one, humankind

as such (Zapffe, 1992a: 269). Regardless of some possible parallels, since man knows his/her

spiritual and psychological over-equipment and unfixibility, he/she is determined to have one

both quantitatively and qualitatively different (in terms of being) living form (Ibid).

[26] Uexküll’s scheme is based on the vision that the living environment of the individuals is

dependent on the individual’s receptive and effective equipment (effektorisk utrustning) (Ibid:

26).

[27] Referring again to Uexküll, Zapffe argues that every single functional circle consists of a

net of activities (“virkenet”) and a net of signs (“merkenet”); thus in the metaphysical life,

(which, in its “fastened” (fæstnede) form. means ‘religious’ by rule),  we can also see the
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human contribution to the response of world’s subject and God’s one (Ibid: 203). Thus God

and world’s plan form together the hypothetical-metaphysical environment (Ibid). In turn, in

the prolongation of biological life’s holding lay some religious benefits such as sacrifices with

food and drinks (brændoffer og drikoffer) (Ibid). 

[28] See the scheme, Ibid: 27.

[29] According to Zapffe,  most of the anchoring cases (de forankringstilfælde),  which we

have  been  dealing  with  have  an  individual  nature  (var  av  individual natur)  (Ibid:  177),

namely, they had their premise in the individual human heritage and experience, its “raison

d’ tre”  was  in  subject’s  determined  need  (Ibid).  Furthermore,  ideas  and  values  that  canȇ

profitably be called collective ones (kollektive) are also interpreted as a side of individual life.

Thus due to our terminology, they constitute a part of individual’s social life front (Ibid). 

 [30] It is defined as an indivisible rule in life (udelighetens grundsætning) (in-dividuum) due

to organism’s complete functionality (functions’ entity) in contrast to mucus (i motsætning til

slimet) and non-organic matter (Ibid). In this context, Zapffe argues that it is the individuals

that carry the collective impulses as well as that in given cases, they can fully cut the latter off

(Ibid).

[31] Zapffe’s specification concerns the receptive functions of the individuals as organisms

rather than their ability to transform the environment due to man’s potential to interfere into

the habitat one lives in.

[32] According to Zapffe, over-biological or a-biological development takes place only when

existential needs are secured (Ibid: 38).  In turn, the distinction between biological and over-

biological equipment partly overlaps with the one between fixed and unfixed use of organs

(Ibid: 48).

[33]  According  to  Næss,  by  identification,  we should  understand  a  process  in  which  the

relationships that define the crossing point are developed for the purposes of “including more

and more” (Ibid).

[34]  Zapffe  discerns  between  three  factors  regarding  high  and  low  potentials:  between

charging  power,  surrounding  field  and  the  circumstance,  which  hinders  the  charging

(utladning)  (Ibid: 149).  In this  context,  interests  can be considered as higher potentials  in

respect  with one world (where the interest  is not automatically  fulfilled,  as it  goes in the

absolutist world), but where the interests need a flow of crafts for the purpose of not being
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desecrated  (possibly, isolated)  and still  able  to  realize  themselves  (Ibid).  Therefore,  many

strong  conspicuous  interests  bring  further,  without  any  ceremony,  the  danger  that  the

development  should  go  in  a  direction  against  the  interest  itself  (i  interesestridig  retning)

(Ibid).  According  to  Zapffe,  environment’s  “lower  potential”  (Omgivelsens  “lavere

potential”), the opposite energy type (including both positive and negative charging) if any

works as gravity, as a suction (et sug) (Ibid). In this context, we may argue that its power can

be  understood  in  the  sense  that  lower  potential  strengthens  the  feeling  of  safety. Zapffe

himself concludes that it is far more troublesome to build values (conditions, which serve the

interests) than to completely destroy them (giving the example with the city and the bomb)

(Ibid).

[35] Zapffe quotes Uexküll and Brøndsted (Ibid: 145-146).

[36] According to Zapffe,  by destiny, we understand the connection between the interest’s

factual, continuous condition and one considered, long-awaited, dreamt, hypothetical, ideal

course (Zapffe, 1992: 147).

[37] In this context, it is important to introduce ethical gradualism in order to specify the 

identity’s variations regarding well-being, when the latter is ascribed to humans and animals 

respectively.

[38] One of the questions in this context is if they all resemble each other, how can we talk

about low and high potential in general since there should be some reasons for one of those to

start dominating the rest in the process of intermingling.

[39]  According  to  Næss,  ecological  treatment  of  biosphere  concerns  knowing  this  inner

connection, namely, that we are part of the ecosphere as we are part of society (Ibid).

[40] Zapffe constantly appeals against the overexposed use of technologies in different fields

of day-life culture arguing that in many areas, the objects are too much, which makes offers

be more than the demands (Zapffe, 1992: 153). This in turn leads to creating, with the help of

advertisements, an artificial need (Ibid). Judging by the aforementioned investigations, Zapffe

makes the important remark that technology is also on disposal to metaphysics, and this can

be traced to devices such as missions-planes, evangelical texts played on a gramophone, as

well as to the bean mills working with water power or the ones, which are connected with an

electrical engine (Ibid: 155). According to him, technology and growing surplus of free time
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and shopping power made possible for constantly broader groups of people to also maintain

an autotelic interest front having a changing cultural  value (valør) (Ibid: 152).
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Abstract
The article addresses the question whether the law has the right to determine what is true and
to take side in the dispute over the definition of good and evil. The article examined the ways
in which the functions of the law and the expectation to the law are changing in postmodern
societies.
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1. Мъртво ли е правото?

Този  въпрос  се  поставя  с  все  сила,  ако  възприемем  позицията  на  Ницше  и

Хайдегер за настъпилата в постмодерния мултикултурен свят смърт на метафизиката –

отказът от изискването за съществуване на обективна истина, включително за това кое е

правилно  (справедливо,  добро)  и  кое  не  е.  Тази  идея  е  преформулирана  от  Джани

Ватимо като позитивен нихилизъм – възприемане на всяко изказване за ценности като

интерпретация,  като твърдения  без  претенция за  истина.  [1]  Част от свободата  в

либералното  общество  е  възможността  всеки  да  определя  ценностите  (истината),  в

която вярва. Това негово право обаче следва да се упражнява с разбирането, че това е

само неговата интерпретация за истината, а не обективна даденост, която той може да

налага  на  останалите  хора  в  общността.  Осъзнаването  на  „интерпретативността“  на

ценностните  съждения  води  до  субективизация  и  в  крайна  сметка  до  „смъртта  на

истината“  [2].  Няма  истина,  има  само  различни  интерпретации  за  това  какво

представлява истината.  Нито една от  тези  интерпретации не  е  „истинската“  истина,
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включително и интерпретацията за интерпретативния характер на истината. След като

това се  оказа  (след Теорията  на  относителността  на Айнщайн и квантовата  физика)

вярно  във  физиката,  която  винаги  е  претендирала  за  абсолютна  обективност

(емпиричност), то как бихме могли да спасим една толкова субективна при зачеването

си област, каквато представлява метафизиката?

Осъзнатата  интерпретативност  и  отказът  от  претенцията  твърдението  ни  да

представлява  обективна истина водят до  „отслабване“ на мисленето (появата на т.

нар. „слабо“ мислене [Ватимо, 2006: 34, 105] [3]), което става по-податливо на критика

и  отворено  към  други  (различни)  „интерпретации“.  Хората  могат  да  живеят  по-

спокойно с различията си, когато преодолеят „жаждата си за справедливост“, когато се

откажат от единствения, изключителния и монистичен характер на истината. Идеята за

справедливост, според концепцията на позитивния нихилизъм, е иманентно свързана с

претенция  за  налагане  на  универсална  обективност.  „Спонтанна“  (неналожена)

справедливост  е  възможна  единствено  при  наличието  на  общо  разбиране  за

справедливост, споделено  от  всички  без  изключение.   Практиката  обаче  показва,  че

такава справедливост не е постижима. Със „смесването“ на различните култури – на

Изтока и Запада, на Севера и Юга, съвместният мир става възможен единствено при

равнопоставеност  на  различните  „интерпретации“  за  истината.  Справедливостта  в

постмодерния свят е утопия, която следва във всеки удобен случай да бъде демаскирана.

Юридическото „профаниране“ на „чувството за справедливост“ в контекста на

правната херменевтика има своята биография и в България. Става въпрос за Решение №

13 от 13.10.2012 г. на КС по к. д. № 6/2012 г., с което Конституционният съд (КС) на

Република България се произнесе относно конституционносъобразността на чл. 3, ал. 1

от  Закона  за  отнемане  в  полза  на  държавата  на  незаконно  придобито  имущество

(ЗОПДНПИ). В посочената разпоредба беше дефинирана целта на закона, както следва:

„да  се  защитят  интересите  на  обществото  и  да  се  възстанови  чувството  за

справедливост у гражданите чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за

незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него“. Още от самият текст

прави впечатление,  че  законодателят  е  дефинирал  справедливостта като чувство –

като  субективно  преживяване,  което има  за  свой  топос  личността  на  всеки  отделен
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човек.  „Самопризнанието“  на  закона  е  явно  разкрито  и  доведено  до  край  от

Конституционния съд.

„Съдът е на мнение, че не съставлява легитимна цел на закона втората уредена в

чл. 3, ал. 1 ЗОПДНПИ цел, а именно да се възстанови чувството за справедливост у

гражданите.  Очевидно  е,  че  „чувството  за  справедливост  у  гражданите“,  доколкото

засяга  техни  индивидуални  преживявания  и  отношение  към  законите,  в  случая  не

съвпада с понятието „интересите на обществото“, тъй като двете цели са кумулативно

посочени.  Прегледът  на  законодателството  на  Република  България  показва,  че  е

прецедент  поставянето  на  подобна  цел,  свързана  с  постигане,  възстановяване  или

изгубване на определени чувства. Чувството за справедливост, както и поначало всички

чувства  не  са  обективни  факти.  Още по-малко те  са  правни категории,  за  да  бъдат

въздигани дори като цели на законите. Индивидуалните интереси не могат да бъдат цел

на закон, защото той не се занимава с тях. Много закони при определяне на целите си

изрично посочват защитата на обществения интерес или защита на свободите, правата и

законните интереси на гражданите, но не и формиране на определени чувства.“

Идеологическите последици от посочените разсъждения на КС трудно могат да

бъдат заличени от направения последващ опит за реабилитиране на справедливостта

като цел на закона.

„Поначало е много трудно и опасно да се ограничава и отчуждава принудително

конституционно  прогласеното  основно  право  на  гражданите  на  собственост,  защото

неговата неприкосновеност осигурява в голяма степен свободата на индивида. Поради

това  и  подобно  ограничаване  на  това  право  най-малко  може  да  се  свързва  с

емоционалното  състояние  на  други  индивиди,  при  това  разгледани  отделно  и  извън

обществото и без връзка и разумен баланс между индивидуалните права и интересите

на обществото. Цел на всеки закон е да се постигне върховенство на закона и да се

осигури  чрез  прилагането  му  постигане  на  изискването  за  справедливост  като

общочовешка ценност, както това е залегнало в преамбюла на Конституцията. Поради

това и не е необходимо справедливостта да се въздига като цел на всеки закон, както и

непосочването  й  изрично  във  всички  останали  закони  не  означава,  че  в  тях  няма

справедливост.“
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Противопоставянето  на  „справедливостта  като  обществена  ценност“  и

„справедливостта  като чувство“ за мен е симптом на постмодернизъм в българското

право. Демонстрация на несигурността в концепцията за справедливост като обективно

дадена истина, нуждаеща се от нормативна защита.

Постмодерното  право  трябва  да  бъде  неутрално,  то  все  по-малко  следва  да

разрешава  конфликти  между  интерпретации  (и  чувства)  за  истината  (и  за

справедливостта). С „отслабването“ на постмодерното мислене, „отслабва“ и правото

–  намаляват  случаите,  интензитета  и  целите  на  юридическото  насилие.  Все  повече

области  (обществени  отношения)  остават  „умишлено“  неуредени  от  правото,  за  да

бъдат „приватизиране“ и предоставени за управление на „малцинствата на различията“.

Те се предоставят за решаване за всеки отделен човек, който може да се обединява с

други  хора,  които  споделят  неговата  интерпретация:  светът  на  „мъртвия  Бог“  (по

думите  на  Ницше)  е  ерата  на  „интерпретативни  общности“.  Тези  „педагогически“

непълноти за утвърждаване на ценности в съвременното право са обявени за част от

метастазите  на  обявената  за  умираща  метафизика.  Именно  поради  „отслабеното“

мислене  („отслабената“  претенция  за  неговата  истинност)  правото  се  отказва  от

дефинирането на културно предопределени институти и свързаните с тях ограничения.

Такива ограничения, от които правото прогресивно се отказва са например: 

-  ограниченията  във  властта  върху  тялото (с  оглед  допускането  на

възможността  за  извършване  на  различни  действия  по  самонараняване  –  телесни

модификации и ампутации, поемане на непремерен и екстремен риск при извършването

на определени, включително спортни, дейности; с оглед допускането на възможността

за искане и получаване на евтаназия;  с  оглед допускането на „свободен каталог“  на

погребения и „различни“ (интрепретативни) отнасяния с мъртвото човешко тяло); 

- ограниченията  в  брака (с  оглед  допускането  на  възможността  брак  да  се

сключва  само  като  църковен  или  само  като  „фактически“;  с  оглед  допускането  на

възможността да се сключва между лица от един и същ пол, включително такива, които

са променили пола си („транссексуален“ брак); с оглед допускането на възможността да

са  сключва  брак  между  повече  от  две  лица  (полигамия,  полиандрия,  полиамория),

между човек и животни („трансвидов“ брак), между човек и предмет („транссубектен“

брак));
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-  ограничения  в  семейството (с  оглед  отделянето  на  семейството  от

репродукцията:  допускането  на  огромно  разнообразие  от  техники  за  асистирана

репродукция, включително само от едно лице, между лица от един и същ пол, между

мъртви  лица  и  пр.;  с  оглед  лутанията  между  „приватизирането  на  децата“  –

безусловното им подчиняване на интерпретациите на техните родители, включително

при вземане  на  религиозно  обусловени избори за  тяхното образование  и  лечение,  и

„еманципирането  на  децата“  от  родителите:  отнемането  на  родителската  власт  и

предоставянето на децата на родители-“професионалисти“, които да се грижат за тях

при пълно зачитане на техните „детски“ интерпретации).

Процесът на еманципиране на правото от справедливостта е всъщност процес

на  неговото  умиране.  Като  механизъм  за  стабилизиране  на  обществото,  правото  по

същността си е феномен, който нормализира различията – търси онази интерпретация,

която е  водеща за  общността  и  която дава нейната  идентичност. Именно нормата  е

смисълът на правото.  Безспорно  нормата  като монистична  концепция  за  правилност

(справедливост) е трудно постижима абстракция в един котел от врящи интерпретации.

Тази  норма  обаче  винаги  е  била  фикция  и  винаги  е  срещала  съпротивата  на

несъгласните с нея „различни“. За разлика от „различните в миналото“,  „различните

днес“  не  са  изолирани  и  се  ползват  от  своя  собствена  легитимация.  За  разлика  от

престъпните  групи,  които  не  признават  закона,  политически  активните  малцинства

търсят себе си в рамките на правото – претендират за своето място (мястото на тяхната

интерпретация)  под слънцето на закона.  Те разполагат със собствена интерпретация,

която легитимира претенциите им за истинност по същия начин, по който мнозинството

обосновава истината на своята норма.

Ценностите се „изваждат“ от публичното пространство и се превръщат в „частен

проблем“.  А  тъй  като  правото  е  ограничено  до  публичната  сфера,  то  се  оказва

„освободено“  от  ангажимент  към  дефиниране  на  „доброто“.  Правото  работи

единствено със злото, което успява да достигне до публичност, като забранява онези

негови  форми,  които  причиняват  непозволена  и  необоснована  вреда.  Поради  това

„позволяването“  (автономия  срещу  патернализъм)  и  „обосноваването“  (с  оглед

постигането на по-голяма полза) на вредата е процес на нейното заличаване, а от там и

до десезиране на правото. Юридическата намеса е сведена до рамка, която да позволява
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естетическо отношение към различието – всяко различие, което не води до непозволена

и необоснована вреда, трябва да бъде част от възможния естетически избор. Какво е

доброто, в което вярваме, в либералното общество следва да остане лична концепция,

ограничена единствено от постигнатото съгласие  за  универсално зло (вредата).  Така

либералното право на различията бива негативно дефинирано процедурната граница,

която поставя пред всяка претенция: настъпването на вреда.  Като оставим на страна

обстоятелството,  че  самото  понятие  за  вреда  е  предмет  на  обсъждане  и  договаряне

извън правото, оказва се че, правото е лишено от положителна кауза. То няма за цел да

възпитава, а да позволи на всеки да се самовъзпитава – стига да не нанася конкретни

вреди на другите. То няма за цел да посочи на човека кое е доброто, към което да се

стремим, а да равнопостави всички концепции за добро. То се е отказало от задачата да

обединява, като се е примирило с доста по-скромната си функция да примирява и да

съвместява.

Дали обаче правото е способно да съществува в подобен ценностен вакуум? И

дали в крайна сметка този вакуум не ощетява някои от участниците в обществото като

им отнема тяхната жизненост и заслуги? В крайна сметка, подобен либерален подход

стимулира различието и в този смисъл – облагодетелства социалната екзотика: най-

малките  малцинства.  Те стават  сигурни участници в  един диалог, който съществува

много  преди  тях,  и  който  забравя  своята  история,  за  да  бъдат  чути  едни  нови

„новодошли“. Безспорна процедурна ценност е възможността за участие на различията

в  мнозинствата  –  те  са  част  от  общността  и  като  такава  те  допринасят  за  нейното

съществуване,  развитие  и  самодефиниране.  Но  дали  равната  тежест  на  участие  е

„заслужена“? Дали това равенство, изискващо еднаквост, всъщност не е фаворизиране?

Не трябва ли всеки да получи не същото, а „своето“? Според мен именно това „свое“

следва да бъде определено от правото,  което да гарантира стабилността  на диалога,

станал  възможен  благодарение  на  участвалите  в  него  „ветерани“  -  исторически

обусловени ценности, които отговарят на възгледите на мнозинството.

Способността  на  мнозинството  да  открие  приликата  в  механизма  на

легитимиране  на  нормата  и  на  различията,  дава  възможност  за  оцеляването  на

малцинствата и за мира в мултикултурните общества. Смята се, че това отслабва, но

не премахва законите на мнозинството. Законите продължават да бъдат валидни в
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истината,  за  която  настояват,  но  те  изгубват  част  от  жилото  си,  отстъпвайки

прогресивно  пред  интерпретациите  на  малцинствата.  Този  процес  на  разяждане  на

правото,  обаче,  съдържа  в  себе  си  сериозен  риск  от  „пропадане“  на  реда –  ефект,

причинен в резултат на:

-  атомизацията на обществото: всяка „интерпретация“ става валидна сама по

себе  си  и  незаинтересована  от  своята  съгласуваност  с  интерпретациите  на  другия.

„Всеки живее за себе си“, а не „за другия“. Обществото престава да съществува като

„задруга“,  тъй като ангажиментът „за другия“ (за разбиране и споделяне на неговата

„интерпретация“) се замества от активност „за мен“ (живот, ограничен в собствената

„интерпретация“). Всеки живее в „собствения си правопорядък“, явяващ се продукт на

неговата интерпретация за „нормативната“ истина;

-  загубата  на  идентичност:  обществото  се  превръща  в  пространство  на

„скитащи  интерпретации“,  никоя  от  която  не  е  по-“достойна“  за  претенцията  за

истинност. Обществото се дефинира чрез сбора на малцинствата, които подслонява, тъй

като числеността  на мнозинството се явява недостатъчна,  за да легитимира като по-

силна неговата „интерпретация“. Предлаганата „етика на произхода“ (Джани Ватимо) и

съответстващото  на  нея  „право  на  произхода“:  право,  което  зачита  тази  културна

интерпретация,  която  е  била  определяща  за  историческото  развитие  на  съответното

общество  (която дава  неговата  исторически  обусловена  идентичност),  е  своеобразен

компромис, който обаче се ограничава единствено в признание на въпросната „културно

специфична“ и „исторически легитимна“ интерпретация, но не и в възприемането на

възможността за нейното юридическо налагане.

Прогресиращата атомизация и загубата на идентичността действително водят да

посочената от Джани Ватимо носталгия по метафизиката – носталгия по времената,

в  които  съществуваше  ред  с  категорична  претенция  за  изключителна  (изключваща)

валидност. Времена,  в  които правото не  се  срамуваше да  заяви (обяви)  истината  за

справедливостта.  Действително  тази  истина  е  поредната  истина  в  развитието  на

претендиращото  за  истина  право,  но  дори  и  в  контекста  на  историческата

предопределеност  на  истината,  тя  остава  валидна  във  всеки  отделен  момент,  за  да

дефинира  идентичността  на  съответното  общество.  За  разлика  от  Ватимо,  обаче,  аз

смятам, че не трябва, а и не бихме могли да преодолеем тази носталгия. Надеждата за
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подобно  преодоляване  е  по-скоро  преход  от  един  позитивен  към  вече  утопичен

нихилизъм. Хората винаги ще се нуждаят от идентичност, съществуването на която е

невъзможно при отричането на собственото основание за истинност. Признаването, че и

другият е прав, би могло да бъде част от „нихилистично“ обосновано лицемерие, но

последното може да се поддържа като културна стратегия, само докато дълбоко зад него

остава  непокътната  вярата  в  обективността.  „Позитивното“  в  нихилизма,  ако то  се

изразява в „отчитане на произхода“ – нека моята интерпретация, тъй като просто съм

роден в  определен  културен  контекст, не е  достатъчно,  за  да оцелее  идентичността.

Когато вярата  се  превърне  в  обусловена  от произхода  претенция  за  вяра,  тя  просто

изчезва. А когато смъртта на справедливостта е придружена от смъртта и на вярата, не

остава място за правото.

Правният  ред фиксира  общността,  като обявява  истината  за  справедливостта,

независимо от това дали от постмодерна гледна точка действията му представляват не

толкова  презумпция  (предположение,  че  щом  мнозинството  е  „гласувало“  за  тази

истина,  това  е  истината),  а  фикция  (признаване,  че  всъщност  липсва  истина,  но  за

целите на целесъобразността – постигането на ред в обществото, се приема неверния

факт, че истината  е тази,  която е казало обществото).  Теоретичното обосноваване на

претенцията за валидност на правото преминава  от презумпция към фикция  – истина

няма,  но  тъй  като  такава  е  необходима,  нека  тя  бъде  по  волята  на  демократичното

мнозинство.  И  все  пак,  нека  това  мнозинство  бъде  непрекъснато  притискано  от

присъствието на различни малцинства,  които да му напомнят за фиктивната  основа,

върху  която  е  стъпила  неговата  претенция  за  истинност.  Тази  генетична

„омаломощеност“ на правото в постметафизичната юрисдикция е причина не само за

неговото  „отслабване“,  но  и  за  нарастващ  правен  нихилизъм:  всичко,  включително

изискванията  на  правото,  е  относително.  Защо  трябва  да  приемам  истинността  на

право,  което  само  признава  своята  псевдоуниверсалност?  Защо  следва  да  търпя

наказание, нарушавайки нещо, което по своята дълбинна идеология не вярва в себе си?

Така започва драматичният разказ за смъртта на правото. 

Струва ми се, че за да има шанс една спасителна мисия, тя трябва да направи

крачка  встрани  от  концепцията  на  нихилизма.  Отричането  на  идеята  за  истина  е

фатално  за  здравето  на  правото.  Нека  различието  да  се  запази  като  гарантирано
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присъствие – присъствие,  което трябва да съществува и да служи като непрекъснат

коректив „истината“ на закона, на истината, валидирана като ред на онова (абсолютно

или относително) мнозинство, което определя културната идентичност на общността. 

Но различието  не следва да парализира истината на правото.  Наличието на

„свободни“  интерпретации  на  различието  не  следва  да  бъде  аргумент  за

безоснователността на монистично наложената юридическата справедливост. „Правото

на истина“ – като лично право на всеки човек, не трябва да отрича истината на правото

– като основа на общността.

Основанието  на  „истината  на  идентичността“  –  истината,  откроена  като

право, е именно участието й в културната идентификация на общността в съответния

исторически  момент.  Действително,  тази  истина  ще  бъде  динамична  и  ще  търпи

прониквания от страна латентните интерпретации на малцинствата, но това ще става в

рамките на демократичните процеси, в които всяко общество се самодефинира. Става

въпрос за истина, която се е „домогнала“ до право в резултат от активното участие на

хора, които вярват в това, което защитават. В този случай правото няма да бъде сведено

до  процедурализъм,  съвместяващ  интерпретации,  които  сами  не  си  вярват,  а  ще

утвърждава валидност,  продукт  на  гражданско  съучастие.  Правото  ще  прави

обществено валидна (и в този смисъл обективна) истината, доказала се в съучастващата

„съдържателна“  демокрация.  Процедурата  ще  е  необходима  дотолкова,  доколкото  е

необходимо  да  запази  съществуващо  и  жизнеспособно  „победеното“  на  съответния

исторически  етап  различие,  но  не  и  да  осигури  неговата  текуща  (непрекъсната,

паралелна)  валидност.  Всмукващата  правото  паралелност  –  едновременно

съществуване на множество неразличими по своята сила интерпретации, ще отстъпи

пред една вътрешно динамична последователност, без  претенция за прогресивност –

истината  като  юридическа  валидност  ще  се  развива  с  времето,  следвайки

метаморфозите на общностната идентичност.

Коя е нашата истина, която следва да бъде и правно валидната истина, ще се

определя в резултат от  процеса на взаимодействие между участващите в общността

лица. Поради това медийността на обществото – управляването на „чуваните“ мнения

(като „субективни истини“) в общността, се явява мощен регулатор на процесите, които

водят до формиране на т.нар. обществено мнение (като „обективната истина“). Според
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мен  определящи  за  бъдещето  на  правото  е  „изчистването“  от  странични  влияния  и

търговски шумове на процедурите, в рамките на които взаимодействащи си членове на

общността защитават истината, в която вярват. Именно тези процедури ще доведат до

утвърждаването на истината като юридически валиден постулат. Автентичното участие

на всеки ще води до формирането на идентичността на общността. 

Истината  няма  да  бъде  цел  (на  лично  усилие),  а  резултат  (от  общностно

съучастие)!  Демократичното  утвърждаване  на  валидната  истина  ще  се  различава  от

статистическото проучване на обществените нагласи по активния характер на нейното

раждане. Вместо проучване на съществуващите „субективни дадености“ (статистическа

извадка), става въпрос за динамично търсене на обективната истина (взаимодействие с

чуване). Поради това валидиралата се чрез „взаимодействие с чуване“ истина няма да

се основава на някаква фикция (за съществуването на съгласие за приемане на една

конкретна интерпретация като истина), а върху общностния характер на едно активно и

продължаващо взаимодействие (за поемането на ангажимент към общността, от която

сме  част  и  която  е  валидирала  своята  истина).  И  обстоятелството,  че  тази  валидна

истина би могла и се променя във времето, не омаловажава нейната валидност, тъй като

е нормално да очакваме правото да притежава същата динамичност, която притежава и

човечеството.  Откриването  на  валидната  истина  е  исторически  процес,  част  от

отговорността за самодефиниране на всяка юридически самоуправляваща се общност. 

Различието,  организирано  като  малцинство,  може  да  оспорва  решението  на

общността (като съдържание) и активно да участва в дебата по неговата промяна, но не

може  да  оспорва  неговата  валидността,  след  като  е  резултат  от  акт  на  общностна

идентификация.

За  да  изпълни  своята  стабилизира  роля  при  дефинирането  на  обществото,

правото следва да вземе страна (да каже кое в конкретния момент от нормативната

история на обществото е добро), но да го направи по начин, който позволява на всяко

различие да говори за себе си. „Да говори“ не означава да иска и да получава валидност,

а  означава  да  участва  в  дебата  за  преоценка  на  общовалидните  правила.  Дали  тези

правила  ще  бъдат  преоценени,  дали  обществото  ще  промени  своята  идентичност,

откривайки нови измерения на динамичната  си автентичност – това е въпрос,  който

зависи  от  активното участие  на  всеки  един от нас  в  един несвършващ и променящ
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обществото  (а  с  него  и  правото)  дебат.  Дебатът  ще  се  развива  в  политиката  и  в

гражданския живот, пазени в своята жизнена множественост от валидността на правото.

И  това  няма  да  бъде  компромис,  а  резултат  от  един  исторически  диалог,  който  е

обосновал  пристрастието  на  действащото  право  и  който  продължава  периодично

„актуализира“  обществения  договор  относно  смисъла  на  общността  чрез  съответна

промяна във формалното законодателство.

2. Правото като хронометър, но и като съдия

Когато  не  вярваме  в  своята  истина  (мнозинството  бъде  убедено  в  идеята  за

метафизиката),  истината  за  общността  става  истината  на  тези,  които  вярват  в  нея

(малцинствата,  които  живеят  в  предпостмодернизма)  –  алономия  вместо  автономия.

Моралният диалог трябва да продължава непрекъснато и в него всеки следва да има

право  на  свой  собствен  глас,  но  в  развитието  му  има  исторически  контроли –

моменти,  в  които  резултатите  от  случващия  се  дебат  биват  констатирани  от

правото и формулирани като общовалидни норми, даващи историческата идентичност

на  общността.  Тази  идентичност  е  контекстуална  –  тя  дефинира  общността  към

съответната  контрола  (исторически  момент).  Тя  може  и  се  променя  в  резултат  на

продължаващия диалог, без това да отнема валидността на правните норми във всеки

един  момент.  Дори  и  когато  правото  започне  (постепенно)  да  се  отдалечава  от

променящия се резултат на общностния морален диалог, то запазва своята валидност,

осигурявайки идентичност без вакуум. Дори и с цената на известно разминаване. Едва

когато разломът стане достатъчно голям, за да предизвика политическа активност по

промяна на закона, правото разпознава и „засича“ новата морална позиция, утвърдила

се като част от общностната идентичност.

Именно тази непрекъсната юридическа валидност осигурява общата основа за

провеждане на моралния диалог, но тя функционира не просто като процедура за спор

(правила за игра на карти), а като  „отслабена“, на заявена подкрепа към определен

модел за добро. Макар и изразената по-горе позиция да придава исторически характер

на юридическото „добро“, последното има своята непрекъсната валидност, независимо

от  своето  конкретно  съдържание.  Правото  не  може  да  бъде  сведено  единствено  до

хронометър, който отчита  времето, през което всеки глас може да говори за „своята
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истина“  (разбирай  –  интерпретация),  то  освен  това  е  и  съдия  (секундант),  който

констатира  победителя  (разбирай  –  валидната  интерпретация,  утвърдила  се  в

конкретния „многобой“ като „юридическа истина“). Правото не просто отмерва времето

в един замръзнал музей на интерпретации, а е куратор в един емоционален дебат, който

рано или късно го заразява със своята жизненост.

Нека  още  веднъж  да  го  кажа:  тази  „валидна“  истина  не  може  да  заглушава

продължаващия  дебат  и  различните  мнения,  тя  не  може  да  бъде  използвана  за

„разпускане“  на  дебата  (най-малкото  –  до  „следващата  контрола“,  например

парламентарните избори), нито за премахването на конкретен участник в него. Правото

обаче  може  „да  играе  кос“,  не  само  срещу  искания  за  преустановяване  или

ограничаване на дебата (кос за процедурата), но и срещу претенциите на определени

лица  или  малцинства,  които  изискват  подкрепа  от  правото  и  от  държавата  (като

формални институции на общността) на свои специфични и неутвърдили се в дебата

ценности  (кос  за  съдържанието).  Претенциите  за  подкрепа  на  неутвърдили  се

ценности, макар и формулирани като юридически, са по-скоро част от политическата

активност, характерна за моралния дебат. Ето защо, липсата на моментална реакция и

незабавно задоволяване на тези претенции от правото е нещо, което лесно може да се

предугади. Различието трябва да извърви своя исторически път в един продължаващ

дебат преди да бъде  „засечено“ от контролите на правото. Ролята  на правото да

стабилизира  общността,  валидизирайки  моментната  снимка  на  моралния  дебат,  го

превръща  в  първоначален  противник  на  политически  активното  малцинство.  Това

взаимодействие обаче много бързо може да се превърне от антагонизъм в партньорство,

стига дебатът да продължава. Първата и най-главна функция на правото е да осигури

продължаването  на  дебата,  но  наред  с  нея  не  то  има  своя  ангажимент  и  към

функционирането  на  общността.  Правото  осигурява  дебата,  но  в  атмосферата  на

общността  –  в  контекста  на  утвърдилата  се  (макар  и  „слаба“,  осъзнаваща  своята

историчност и контекстуалност) концепция за добро [4]. 

Нормативната  валидност  на  определени  концепции  за  добро,

констатирани като водещи от правото, не изключва плурализма и мултикултурализма в

обществото, а напротив – нуждае се от това, което стои в тяхната основа:  моралното

въображение.  Способността  да  се  видят  различните  гледни  точки  (дискурси)  в
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моралната  дискусия,  както  и  способността  да  се  разбере  „конкретния  друг“  –

уникалната индивидуалност и специфично отношение на всеки конкретен участник към

поставения за обсъждане въпрос,  не са несъвместими с „политическата  емоция“ – с

убедеността в твърденията,  с които участваме в дебата.  Без подобно увереност и без

действената  лична  ангажираност  с  процеса  на  търсене  на  правилното  решение,

дискурсният  етичен  дебат  би  се  превърнал  в  медийно  дебатничене  и  в  дискурсно

лицемерие. Единственото лекарство срещу подобно лицемерие е желанието за активно

участие в разговора на нашето време.

БЕЛЕЖКИ

[1]  Позитивният  нихилизъм  може  да  се  противопостави  на  т.  нар.  “реактивен

нихилизъм”  –  “усилия  за  преобръщане  на  господството  на  обекта,  установявайки

царство  на  субекта,  който  обаче  се  изобразява  реактивно  със  същите  онези

характеристики на принуждаваща сила, които са свойствени за обективността” [Ватимо,

2004: 34]. За прогнозите на Ватимо относно бъдещето на правото вж. [Ватимо, 2011:

196-213]. 

[2] Освен като интерпретация, истината (особено в правото) би могла да оцелее като

изцяло  прагматична  категория  – като “открит  перформатив”,  продукт на  публичната

сфера, администриран с помощта на различни институции за рутинно производство на

истина [Вацов, 2016: 32-33]. В този случай истината се “разсъблича” от субстанциална

и трансцедентална категория до инструментално понятие, та се свежда до валидност на

определени твърдения и до задължение тези твърдения да бъдат приети за истинни.

Тази трансформация  е особено видима в легалните дефиниции – определенията, които

правото дава на използваните от него думи и изрази. Истината за тези думи и изрази

остава  без  значение,  тъй  като  правото  дефинира  тяхното  юридически  валидно

съдържание. Валидността надделява над истинността.  

[3]  Именно  в  това  се  изразява  „позитивният“  характер  на  описания  от  Ватимо

нихилизъм. Ватимо смята, че се наблюдава “отслабване на принципа на реалността”,

което  е  част  от  “онтологията  на  отслабване  на  битието”  (“залез  на  битието”,

“изтощаване на битието)  [Ватимо,  2011:  39,  40].  Той говори дори за “философия на
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отслабването” [Ватимо, 2011: 62], у която някои виждат опасността да се превърне в

“супермаркет” на етики [Ватимо, 2011: 91]. 

[4] Нещо,  което в голяма степен наподобява,  т. нар.  интерактивен универсализъм на

Шийла Бенхабиб [Бенхабиб, 2001: 191].
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Abstract
Focus of this article is the ideal of the good Child in the novels of Erich Kaestner – „the last
son of  the  Enlightenment“  and  his  understanding  of  education  as  a  harmonic  process  of
physical and psychical perfection. The writer as moralist is inspired to represent realistic the
childhood as an age of self-indentification and this period of life,  when the human being
becomes a men with virtues. 

Keywords:  child, childhood, humanism, ethical and aesthetical education, virtues today and
yesterday, the writer as moralist.

Може би, защото писах тези редове непосредствено преди Коледа, в съзнанието

ми властно се намести контраста между човешките мечти за топлота  и домашен уют в

„Хвърчащата  класна  стая“  и  консумативните  стремежи  на  много  от  съвременните

деца, мечтаещи и изискващи прескъпи подаръци като смартфони и лаптопи,  последни

модели маркови дрешки и козметика За тях „шопингът“ (българската дума „пазаруване“

е толкова демоде,  според средствата  за масова информация,  едно направо изчезващо

старомодно слово!) замества сакралния и дори семейния смисъл на празника.  

И всичко това се случва на фона на низкия стандарт на официално признатата за

най-бедна  страна  в  Европейския  съюз.  И ме е  ужасно  страх,  че  децата  от  заможни
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семейства май изобщо не могат да си представят как живеят и се чувствата връстниците

им, чиито семеен доход е някъде от или под т.нар. социален минимум. Те сякаш живеят

в паралелна вселена, където не съществуват безработица и бездомници, глад и нищета –

прикрита или неприкрита. Точно те трябва не просто да четат фентъзи-литература и да

мечтая да имат свръх-силите на един магьосник като Хари Потър, но и да се запознаят с

наистина  ценното,  създадено  от  големите  детски  писатели  като  Ерих  Кестнер,

например. 

Понеже неговите романи и днес продължават да звучат актуално, написани за

всички деца вчера и днес, с откровеността на поставяне на нелицеприятни теми – от

самочувствието на безработния родител или разводите до изоставените деца или трудно

приеманото решение на самотния родител да сключи отново брак.

Сякаш за днешните разглезени деца са написани следните редове за момчето,

което носело пет пакета с меденки, но искало още:

 „Майка му се престори на глуха. Тогава то спря, тропна с крака и изграчи:

– Искам медени бисквити.

–  Нали имаш вече пет кутии? – каза майка му, – помисли си само, на бедните

деца не купуват изобщо медени бисквити!

Знаете ли какво отговори момчето?

То извика ядосано:

– Какво ме интересуват бедните деца?...
– Деца, деца! Как е възможно подобно нещо?“ [Кестнер, 1969: 182]

Бедно е детството на онова дете, което никога не се е потопило във вълшебния

свят на  немския  магьосник  на  словото Е.  Кестнер  и  не  числи  към своите  приятели

Антон и Точица, Емил и неговите приятели - малките детективи, близначетата Луиза

и Лоте,  Малкият мъж и Малката мис. И което не се вслушало в мъдрите му слова,

учещи го да се вглежда в живота трезво, но и с надежда, да вярва в приятелството и да

не унива в трудни мигове, разчитайки само на собствения си кураж и здрав разум, да

бъде честно, дори, когато му е най-тежко, да отстоява  пред изкушенията на леността и

непочтените средства за утвърждаване на себе си.

Заедно с Антоан дьо Сент Екзьопери писателят има право да заяви  „Аз съм от

страната  на  детството“.  Защото  в  него  той  вижда  причината  за  всички  бъдещи
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човешки недъзи и реални добродетели, които ще направят действителността по-добра

или по-лоша. Отлично знае, че един автор е най-искрен и най-въздействен, когато пише

за онова, което отлично познава Една случка звучи правдиво, не когато е копирана от

реалния живот, а когато  е  могла да се случи точно както е описана. А той никога не

забравя собствените си мъки и радости на детството и те му помагат да бъда голям

реалист, който откровено рисува живота със сенчестите му страни и беседва с малките

си читатели за тях откровено до болка. 

Самият  той  шеговито  ще  опише  процеса  по  създаването  на  един  от  най-

популярните  си  романи  за  деца  „Антон и Точица“ като  превръщане  вестникарката

бележка от двадесет реда в  книга, а сътворяването на първия си и може би най-често

филмиран „детски“ роман „Емил, малкият детектив“ сравнява с изграждане образа на

живо същество. Той се стреми да бъде верен на житейската правда. И именно защото

не си затваря очите за онова, което мъчи и тревожи децата, независимо от възрастта и

пола им или страната, в която са израстнали, читателите му вярват безусловно.

Ерих Кестнер ненавижда сладникавите и/ли дидактични автори, опитващи се да

внушат на подрастващите нереална представа за света:

„...неискреният  господин,  чиято детска  книга  четох снощи в  общия салон  на

хотел, твърди, че децата винаги били весели и че от блаженство просто им се завивало

свят. Нищо не разбира този човек!...не се замозалъгвайте и никога не допускайте да ви

залъгват.  Научете  се  да  гледате  неуспехите  право  в  очите.  Не  се  плашете,  ако  не

сполучите в нещо. Не се разкисвайте, ако нямате късмет. Не провесвайте нос! Кожата

ви трябва да загрубее, та да издържи на всичко!“ [Кестнер, 1969: 237-238]

Борбеността  е  нужна  и  полезна,  но  само  ако е  съчетана  с  разумна  смелост.

Кестнер  дебело  набляга:  „...  смелост  без  разум е  беля:   а  пък  разум без  смелост  е

направо дивотия! Световната история познава много епохи, когато глупави хора са били

смели, а пък умни хора – страхливи. Това не е било както трябва.

Едва,  когато  смелите  станат  разумни  и  разумните  –  смели,  наистина  ще  се

почувства онова, което в миналото често по погрешка  е било установявано: напредъкът

на човечеството.“ [Кестнер, 1969: 238]

Писателят-сърцевед не се вмества в никакви литературни канони като литератор

и етик по призвание. Като за него етиката не е абстрактна наука за моралните норми и
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запрети в едно общество, а утвърждаване значението и силата на моралните ценности

като създатели на истински достойни хора.

Неговата  творческа  всестранност е била нерядко  възхваляна,  но още по-често

критикувана от повърхностни критици.  Самоиронизирайки се,  творецът не се бои да

разглежда  собственото  си  творчество  чрез  метафората  за  букета,  съставен  от

абсурдно неподхождащи си елементи и образуващ вместо изискана цветна композиция

„вързоп  от  жълтурчета,  орхидеи,  кисели  краставици,  гладиоли,  макарони,  връзки  за

обувки  и моливи“. Спояващата  съставка в  този  привиден естетически  и  мирогледен

хаос е точно етическият патос на неприемане и отхвърляне недостойното за живот в

името  на  човешкото  достойнство  и  ценностите  на  любовта,  приятелството  и

честния труд., които той не се уморява да представя за основа на живота. 

В  историята  на  20-тото  столетие   не  са  чак  толкова  много  гласовете,

предпочитащи да застанат откровено на страната на ДОБРОТО и да предупреждават за

опасностите  от дефицита  му в  действителността  и  в  душевността  на  хората.

Отминаващият век като че ли прояви повече пристрастие към рушителите на идеали,

отколкото към самите  идеали.   На фона на  демонстративния  култ  към песимизма,

скептицизма  и  моралния  релативизъм  Ерих  Кестнер  има   неустрашимостта  да  бъде

старомодно пристрастен към изконните ценности на разума и добрия вкус или по-

точно,  да бъде достатъчно силен духом, за да се предпази от флирта с актуалното и

модерното  за  момента,  съхранявайки  вярност  към  неувяхващо  стойностното  и

неподвластното на времето. Той е подчертано  толерантен към инакомислещите и не

може да търпи насилието над свободната мисъл. 

Той  е  моралист.  Може  би  последният  моралист  на  своето  време.  Но  един

модерен и подчертано разкрепостен и антидогматичен моралист, способен понякога

само с един пасаж  или в няколко строфи да усети и разкрие стаеното зад видимостта,

проявявайки особен пиетет към политическата глупост в по-леките или в по-тежките и

форми.  Например  критикувайки  чрез  абсурдните  перипетии  на  героя  си  от

„Презгранично пътуване“ коварната авантюра с Аншлуса и съумявайки с лукаво и уж

безобидно подмигване да внуши индиректно идеята за  нечовечността на границите,

сякаш предчувствайки Европа като Общ дом на отечествата.
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Отдава  му  се  също,  подобно  на  лекар,  да  диагностицира  сложни  социални

заболявания.  Такъв  е  случаят  с  безпощадната  и  трагична  сатира   „Фабиан“ или  с

привидно безобидното издевателство  в „Трима мъже в света“ над милионерите като

отживелица или над концерните, които хем не съществуват юридически, хем са факт. С

огромна изобличителна сила представя трудността един кадърен специалист да намери

подобаващото му се място и признание в общество, където връзките, а не качествата

играят първостепенна роля. Фриц Хагедорн е достатъчно добър, за да печели конкурси

и да получава награди - безплатни луксозни пътувания. Контраста между лукса им, не

по  джоба  на  героя  и  драматизма  на  потребността  да  бъде  поне  малко от  малко на

висотата  на изискванията  на средата,  проличава особено ярко, когато синът с  много

огорчение споделя с майка си:

„Ти си блъскаш главата как да свържеш двата края с твоите няколко гроша. А пък

аз,  из  невиделица,  току  се  понеса  по  географската  карта.  И  ти  разправят,  че  било

безплатно! Как пък не! Всеки път преди да замина, вдовицата Хагедорн моментално

побягва  до  градската  спестовна  каса  и  изтегля  оттам  петдесет  марки.  Защото  инак

господин синът й няма да има пари да си плати по пътя чаша кафе, или една малка

бира.“ [Кестнер, 1959: 29]

Езикът  на  притчата  позволява  на  Е.  Кестнер  да  изплете  майсторски  една

завладяваща  любовна  история,  като  същевременно  я  насити  със  социално

изобличителен  подтекст.  По  същия  начин  той  прави  от  т.нар.  „детски  романи“   не

умилително ли просто забавно времепрекарване, а дълбоко и проникновено четиво за

деца, което ги възпитава етически. Последният син или внук на Просвещението, както

Кестнер нарича сам себе си,  е  не само литератор от най-висок мащаб,  но и крупен

мислител, за когото познанието е начин да разбереш Другия до теб и да му посочиш

пътя на Надеждата. 

В  епоха  на  художествен  диктат  на  грозното  или  поне  причудливото, най-

хуманистичният  глас  в  модерната  немска  литература  защитава  естетически  и

философски Красивото и Доброто в духа на просветителските традиции и на винаги

съвременното,  тоест,  с  оглед  потребното  на  и  за  всички  поколения  естетическо  и

мирогледно  равновесие  между тях.  В този  смисъл  Ерих Кестнер  е  съвременник  на

всички  идващи  генерации. Той  е  едновременно  един  модерен  класик и  класически
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писател на модерността, който  не остарява естетически и не се износва морално, а

придобива  нова  актуалност  в  условията  на  постмодернизма,  като  съответно  и  в

творбите му откриваме все нови и нови глъбинни измерения на извечното човеколюбие,

превръщащо литературата в човекознание и приложна етика.

От Просвещението  Е.  Кестнер  наследява  и  усвоява   по  свободен   творчески

избор и метода на реализма , и то именно като неокритически реализъм, подчинен на

изискването за „нова предметност“.  Той е ориентиран към  посочване и изкореняване

реалните недъзи в света в името на нормалните човешки добродетели  и необходимите

за  времето на  диктатури качества  като почтеност, честност, способност  за  жертва  в

името на обичаните от теб същества, скромност,  трудолюбие, ученолюбие, коректност,

неманипулируемост и духовна автономност. Той е един от малцината през столетието,

който не  се  страхува да  говори и да  реабилитира  чрез  изкуството  и  уникалното му

личностно  въздействие  самото  понятие  за  добродетелите. Показвайки,  че  те  не  са

анахронизъм , а необходимост на социо-културното развитие, ако не искаме историята

да деградира до биологическата борба за оцеляване на имащите юмруци, а не ум.

Сигурно  затова  обръща  толкова   голямо  и  толкова  специално  внимание  на

въпросите за възпитанието на личността.. Началата на неговата култур-педагогика са

ясно фиксирани и имат етически характер, от който се нуждае всяка истинска наука за

възпитанието:

1. Уважение към детската личност като личност в развитие;

2. Залагане на доброто в детската душа;

3.  Възпитание  в  духа  на  просветителския  рационализъм,  признаващ  за

равнопоставени интелекта и духа, рационалното и емоционалното начало;

4.  Постигане  баланса между физическото  и  умственото развитие,  за  да  не

израстват „възрастни дребосъци“ и обременени с комплекси хора, които не умеят да се

веселят, да пеят и да танцуват. Иначе  нещастникът „със своята подута от знания глава

се превръща в инвалид и в нищо повече.“ В „Когато бях малко момче“ писателят ще

сподели,  предупреждавайки ленивите:  „Съжалявах всички деца,  които с удоволствие

учеха, а не обичаха да играят гимнастика. Съжалявах всички деца, които обичаха да

играят гимнастика, но не обичаха да учат. А имаше и такава, които нито искаха да учат,

нито да играят гимнастика! Тях най-много съжалявах.“ [Кестнер, 1979: 82-83] 
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5. Училището е създадено и призвано да възпитава не чрез страх и сплашване -

излюбени  похвати  на  всички  авторитарни  управления,  а  чрез  толериране  на

естествената любознателност, стремеж към игри и жажда за общуване;

6.  Задължително,  според  него,  е  да  се  включи  естетическото  възпитание в

образователната система, като най-добре е, самата среда  да възпитава естетически . За

себе си признава, че ако има очи не само за лошото и грозното, но също и за красивото,

то дължи тази си дарба на стария Дрезден: „Не беше нужно тепърва да уча от книгите

кое е хубаво. Нито в училище или пък в университета. Можех да вдишвам красотата,

както лесничейските деца вдишват горския въздух“; [Кестнер, 1979: 47]

7.  Книгата трябва да стане  необходимост на подрастващия :  “Страната  на

четенето  е  тайнствен,  безкраен  континент.  От  печатарското  мастило  възникват

предмети,  хора,  духове  и  богове…Който знае  да  чете,  седи  над някоя книга  и  пред

погледа му  изведнъж се появява Килиманджаро или Карл Велики, или Хъкълбери Фин

в храстите, или Зевс във вид на бик с красивата Европа, яздеща на гърба му. Който знае

да чете, има втори чифт очи…“; [Кестнер, 1979: 90] 

8. Трудът е едно от най-могъщите и незаменими възпитателни средства. Затова

положителните  герои  на  писателя  –  добри,  работливи  и  с  подобни  момчета  винаги

помагат в къщи, готови са да помагат при нужда и на приятели, и на близки, разбрали,

че трудът прави живота пълноценен и осмислен;

9. Училището, възпитателите, родителите, цялото общество трябва да се стараят

да възпитават не послушни и удобни зъбчати колелца за държавната машина, а мислещи

хора;

10.  Децата  са  ценност сами  по  себе  си,  изискващи пределна  откровеност  и

перманентен диалог с възрастните на принципа на доверието, като например известният

разговор на Ерих Кестнер с читателите в „Двойната Лотхен“, посветен на темата за

браковете и разводите, и между другото за отношението към невръстната звезда Шърли

Темпъл, достатъчно голяма, за да играе във филми, но не и да ги гледа на екрана;

11.  Имайки  предвид,  че  самата  култура  е  диалог, именно  от  възрастните  до

голяма степен зависи какви  примери - положителни или отрицателни те  ще дадат на

подрастващите и какви ценности ще им завещаят;
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12. Педагогът сам трябва да бъде човек, за да възпитава хора. Идеалният пример

тук е „коледният ангел на име Бьок“ от „Хвърчащата класна стая“, тоест,  учителят,

разбиращ  децата  и  упражняващ  професията  си  не  като  служба,  а  като  служене.

Обратното, мизантропът, чиновникът, бюрократът или просто равнодушният, лишен от

обич към питомците си учител стъпкват заедно с душите и чувствата на децата техните

добри пориви и заложби;

13. Злото има много лица и често е перфидно- тоест, не е непременно нужно да

си  груб  и  необразован  садист,  но  може  да  бъдеш  изискан  академичен  кадър  като

лекарите и зъболекарите в „лагерите на смъртта“; [Kaestner, 1983: 318]

14. Човечността е основната личностна и социална добродетел и тя включва в

себе си всички други ценни качества, правещи индивида отговорна личност;

15.  Училището  е  призвано  да  формира  индивидуалности,  а  не  автомати,

програмирани  за  живот по график,  вплетен  в  йерархични структури и подчинен  на

цифри и параграфи. Оправдано писателят е толкова унищожително - жлъчен в монолога

“Слово  за  първия  учебен  ден“, наричайки  училището  на  зубрачеството  и

дресировката  заплаха за жизнеността  и интелекта  на питомците:  “Живи и бедни сте

били  до  днес,  от  утре  започва  консервирането!  Така,  както  направиха  и  с  нас.  От

дървото на живота, към консервената фабрика на цивилизацията - това е пътят, който ви

предстои.“ [Кестнер,  1968: 86] Спасението е само едно - да не се счита училищната

катедра за трон или амвон, а учителят - за цар,  фелдфебел или дядо Господ;

16. Детството е най-ценното нещо на света, все едно радостно или тъжно. „Не

позволявайте да ви унищожат детството“ - е едновременно културно-педагогически

постулат и завет на Ерих Кестнер към децата и възрастните от целия свят.

За  него  смехът  и  иронията  са  могъщо  средство  За  естетически  и  етически

коректив на действителността и на човешкия характер. Здравият смях и иронията са за

Кестнер  начин  да  се  противопостави  на  ваксината  на   стандартни  мнения  като

насаждане състояние на духовна несaмостоятелност и непълнолетност и налагане на

опекунски закони срещу изкуството и творците. Той свързва иманентно демокрацията с

възможността за съзнателен свободен избор, а отговорността да бъдеш човек разглежда

като изконно задължение на мислещите, а не манипулируемите люде.
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Ясно е, че такъв човек и творец не би могъл да бъде привлечен като страна в

двубой на партийни пристрастия или за участие  в котерийни ежби. Нито би могъл да

бъде апологет на човеконенавистнически системи, или поне както отива на един добър

верноподанник,   да  мълчи  съглашателски  и  да  не  се  обявява  официално  срещу

установения ред. Кестнер не се бои да бъде политически неудобен.  И не позволява да

бъде  употребяван  за  ниски  цели.  Основното,според  него,  писателско задължение   е

свързано с устояване етичната позиция на защита ценността на всеки човешки живот

и  човешкото право на щастие. И с отричане игото на лицемерието и лъжата, войната и

насилието,  политическия  цинизъм  и  реваншистките  сметки.  За  него  моралист

означава хуманист. Затова на политическия авантюризъм противопоставя идеалите на

Просвещението и вярата в човешкия род.

Лоялен,  изискан и в мислите,  и в маниерите си, той е немец и гражданин на

света,  европеец,  изпреварил   в  мисълта  си  процесите  на  евроинтеграцията,  твърдо

убеден във възможността и необходимостта от свободно движение на хора и идеи, един

закъснял или потребен точно на времето си хуманист от Хердеров тип, който уважава и

цени  своята  и  чуждата  самобитност.  Такъв  го  описва  и  неговият  близък  приятели

познавач Херман  Кестен, специално  изтъкващ  неговата  овладяност  и  финес  в

отношението към хората, безукорните му маниери и светска изисканост, хармониращи с

тънкото  му  чувство  за  хумор,  с  толерантността  и  човешката  му  отзивчивост.

Съхранението  на  неговата идентичност  като  душевна  нагласа  през  годините

детерминира константността на писателските му пристрастия и етическа позиция.

Идеалният син и първенецът на класа се превръща в отговорен гражданин, за когото

разумът и етиката са водещите начала в мисленето и поведението. По своему, той при

всички обстоятелства спазва Кантовия категоричен императив  и вярва в силата му да

превъзпитава. 

Вярно е също, че понякога моралният ригоризъм му тежи. И този факт определя

състоянието му на духовна самота даже в най-разюзданите на пръв поглед бохемски

компании  и   особеностите  на  изкованата  от  него  прословута  категория  „лява

меланхолия“, за която е критикуван лично от законодателя на пролетарската естетика в

Германия Курт Тухолски. Тежи му и неразбирането на „светаята светих“ на душата му,

останала си по детски чиста и сякаш вярна на втълпените и усвоени за винаги майчини
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уроци за  смисъла  на  живота  и  необходимите  за  всеки  човек  добродетели.  Четящият

внимателно и непредубедено произведенията на поета Кестнер, ще забележи, че  той,

дори когато поставя  пред изобразявания  обект  кривото огледало  на карикатурното

художествено изображение като единствено и крайно средство за морална критика,

мери реалността с аршина на етиката. 

И макар твърде рано да осъзнава тежестта да защитаваш нравствената кауза в

една  перманентно враждебна на здравия разум и пацифистката мъдрост среда, съумява

да докаже блестящо, че изкуството да отстояваш идеала си и да оставаш човек при

всички обстоятелства е талант, по-голям дори от творческата дарба. 

Психолог и социолог, етик и естет от висш ранг, творецът Ерих Кестнер  мисли

политически, но  не си позволява да политиканствува.  Той знае, че  демокрацията е

невъзможна  в  съюз  с  бедността,  а  мизерията  и  безправието  унижават  и

унищожават човешкото достойнство.  Писателят е разкрепостен и антидогматичен,

ненавиждащ  униформените  мнения  и  казармената  реалност.  Непримирим  е  към

пошлото и тривиалното и именно състоянието на духовна свобода, в което пребивава,

го  прави   толкова  смел  критик  и  толкова  тънък  психолог.  Той  е  един  майстор  на

конкретните  филипики и завоалираните словестни стрели,  дисекиращ с помощта  на

гротеската  и иронията  реалността,  за  да се  издигне над  нея.  Трудно  да  се  справи с

дребните  мащаби  на  обикновената  страст,  маскирана  като   любов  или  с  многото

варианти на купена обич - от откровената проституция, толкова типична за епохата и за

космополитния следвоенен Берлин до хладно-пресметливите, хитричко скроените или

изискано сключените бракове по сметка. Животът се състои от големи и малки чудеса,

ни напомнят книгите му. Но става ад, ако привикнем, че злото е атрибут на битието,

а социалната дисхармония - естествено състояние на социалната действителност.

Това не е демодиран сантиметализъм, а  активен хуманизъм, предпоставящ, че

реалността  може и трябва да бъде променена към добро. А тази промяна започва с

първата крачка на себепромяната. Само нихилизмът се срамува от човешките чувства

и иска да ги обезсмисли чрез ерзаците им, утвърждавайки меркантилизма и хедонизма,

разсъдъчността  без  илюзии  и  равнодушието  към  другите  за  основа  на  човешките

отношения. И създава предпоставки за един обречен антисвят на анти ценности. Но да

се примириш с това,  означава да предадеш себе си и  представата за културата като
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прогрес,  който  зависи  от  хората  и  техните  индивидуални  усилия   да  променят

заварената  от  тях  реалност  към  по-добро,  макар  и  в  рамките  на  скромните  им,  за

дадения исторически момент,  възможности. На писателя като  просветител-хуманист

не му е позволено да се оплаква и отчайва. 

Позицията  на  „родения моралист“  е  обречена  само тогава,  когато той сам  си

разреши да потъне в униние и песимизъм, затваряйки  душата си за надеждата.  Но това

противоречи  на  разбирането  му  за  дълг  –  дългът  да  останеш  човек  при  всички

обстоятелства. Скромният и ненатрапчив героизъм на подобна етична позиция е в

съзвучие  с  вътрешния  мир  на  чувствителния  и  раним човек,  когото  непознаващите

добре мислят за студен, а той просто дълги години се е опитвал да изгради около себе

си  броня  на  сдържаност  и  недосегаемост  пред  злостта  и  злобата,  дебелащината  и

елементарността,  предрешена като компетентност, както ще заяви в „Писма до себе

си“. 

С напредването на  годините  и  носталгията  по детството,  Ерих Кестнер  става

един все по-тъжен моралист. Един  моралист без илюзии, както ще го нарече  Марсел

Райх-Раницки. Но  доказал  с  примера  на  изстраданата  последователност  и

непротиворечивост на целия си живот и творчество, че отговорността да бъдеш човек е

висше  морално  задължение  и  право  на  мислещата  и  свободна  личност,  над  която

насилниците  и продажниците от всички времена нямат власт.

Твърди се, че светът някога е бил рай. Светът може отново да стане рай, вярва

писателят. Стига, ние, хората, да го желаем силно и да носим в душата си нравствената

чистота и гражданската етика на любимите Кестнерови  персонажи, които не се правят

на герои,  но  на  които  винаги  може  да  се  разчита.  И  които  ще  бъдат  винаги

необходими, както  е необходим за читателите от всички възрасти и от всички страни

писателят Ерих Кестнер.

И както са  необходими неговите персонажи -  и вчера,  и днес.  Понеже дават

модела на човека като същество със съвест и вярност към вечните ценности. Или по-

точно казано: разкриват, че доброто дете е смисълът на универсалната човечност. По

този причина положителните му герои до известна степен си приличат: 
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„Разказах ви за Антон, макар той да прилича на Емил Тишбайн, защото смятам,

че  винаги  ще  има  нужда  да  се  разказва  за  такива  момчета  и  никога  яма  да  имаме

достатъчно Емиловци и Антоновци!

Може би и вие ще решите да станете като тях? Може би, понеже ги обикнахте, и

вие ще станете прилегни, почтени, смели и честни като тия образцови момчета.

За мен това би било най-голямата награда. Защото  Емил, Антон и всички, които

приличат на  тях,  един ден ще станат много способни мъже.  Такива,  каквото ще ни

трябват.“ [Кестнер, 1969: 227-228]

И всички те са нужни точно такива – честни  и смели, трудолюбиви и отзивчиви

към другите, скромни, но вярващи в себе си и във възможността всеки човек да разкрие

чрез достоен труд себе си. нарочно наблягам на понятието „скромност“,  тъй като по

парадоксален начин постмодерността се прехласва пред арогантността и самолюбието,

маскирани  като  инициативност  и  успешност.  Да  бъдеш  богат  и  преуспяващ  сякаш

компенсира  всичко  друго  в  нравствения  спектър  вчера  и  днес  ,  а  добрият,  но

немеркантилен човек изглежда в очите на ближните си глуповат наивник.

Е.  Кестнер  ни  кара  да  преосмислим  вечната  опозиция  печеливщи-губещи  в

светлината на етическите стойности, напомняйки за несъвършенствата край нас, за да

имаме моралните сили и воля да ги премахнем, без да се заблуждаваме, че винаги в

живота мерзавците получават наказание, а добрите са възнаградени по заслуги:

„На времето имахме един съученик, който редовно преписваше от съседа си. И

да не мислите, че го наказаха? Не, наказаха съседа му, от когото той преписваше. Затова

не  се  учудвайте  много,  ако животът  някога  ви  накаже,  макар  други  да  са  виновни.

Гледайте, когато пораснете, тия работи да се оправят. Ние не успяхме напълно. Бъдете п

по-почтени, по-честни, по-справедливи и по-разумни, отколкото бяха повечето от нас...“

[Кестнер, 1969: 227]

Това  изказване  обаче  далеч  не  дава  повод  за  мирогледен  песимизъм,  а  за

съзнателна борба със злото и конформизма в името на човечността. Защото етиката е не

само наука за нравствеността, но и училище за живота.
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The article is dedicated to needs of ethics in the contemporary education. As a basic of new
ethics the human spiritual  improvement is raised,  which is in a close connection with the
conscious developing ( the heart ) The conscious is touched upon an objective factor of the
evolution without it the positive changes would be happen hard in human life .
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Безразличието  и  недоверието,  с  което  беше  приемано  понятието  гражданско

образование, особено от позицията на тоталитарната педагогика, са вече в миналото. В

дебатите за неговата същност и необходимост се разбра, че  гражданското  образование

в нашата страна има около 50-годишна традиция преди 1944 г., но през следващите 50

години  е  било  изоставено  и  забравено  дори  от  преподавателите  по  обществени

дисциплини. [Иванов, 2000] Макар че идеята за гражданско образование по един или

друг  начин  присъства  при   мислители  като  Конфуций,  Сократ,  Демокрит,  Платон,

Аристотел,   Лок,   Кант,   Хегел,   Русо  и  др.  Още  от  древността  гражданското

образование е неразривно свързано с идеята за демократизацията,  за държавността и

правото, със стремежа на човека за свобода и справедливост. То дава знания и изгражда

умения за прилагане на ценностите и процедурите на демократичното общество. И не
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случайно  тази  насока  в  образованието  става  особено  силна  през  XIX  в.,  когато  се

свързва с просветната практика на националната държава.

Ценностният  обхват  на  гражданското  образование  обаче  е  широк  и  включва

освен  ценности  от  гражданско-правен  характер  (гражданска  активност,  родолюбие,

демократично участие,  национална идентичност и др.)   и  такива от  етически. Чрез

гражданското образование се възпитава емпатия, човещина, чувствителност, честност,

умение да разбираш, да съчувстваш и съпреживяваш емоциите на другите;  създават се

нагласи за спазване правата на хората, за толерантност и етнокултурна приемливост, за

недопустимост  от  дискриминация  на  човек  от  човека,  за  ненасилие  на  човешката

природа,  за  зачитане  ценността  и  достойнството  на  всички  хора,  за  солидарност  и

съдействие  за  изграждане  на   по-хуманно  общество.  За  осъзнаване  на  общността

младите хора трупат опит в групови дейности, изискващи планиране и сътрудничество,

където  се преживяват  общите успехи и неуспехи и се премахват  предразсъдъците. 

Законодателната  инициатива  за  въвеждането  на  гражданското  образование  в

училищата  (още в  предучилищната  степен)   има безспорно   положително  значение,

защото   осигурява  възможност  на младите  хора  да  се  развият  като  достойни  и

отговорни граждани на света,  ангажирани  не  само  с  права,  но  и  със  задължения,

разбиращи  проблемите,  които стоят  пред обществото в  дадено историческо време и

активно участващи в обсъждане на  бъдещето му. 

Според  новия  закон  за  училищното  образование  интердисциплинарният

комплекс,  който  формират  взаимозависимите  гражданско,  здравно,  екологично  и

интеркултурно  образование,  е  насочен  именно   към  придобиване  на  социални,

граждански  и  интеркултурни  компетентности  и  на  такива,  свързани  със  здравето  и

опазването на природата и екологичното равновесие, т.е.  поддържането на устойчива

околна среда.  Целта е да се изгради  автономна и активна личност, която разбира и

отстоява  общочовешките  ценности;  която  участва  в  социалния  живот  по  отговорен,

съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин; която зачита значимостта на

всяка човешка личност; която признава правото и ценността на различието и съответно

осъзнава  и  цени своята  културна  идентичност;  която в  условията  на  мултикултурна

среда  си   взаимодейства  с  другите  хора  по  конструктивен  начин;  която  е  социално

чувствителна и т.н. [Вж. МОН, 2016]  
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 Стана  ясно,  че  гражданското,  здравното,  екологичното  и  интеркултурното

образование  се  осъществяват  интегрирано  в  процеса  на  придобиване  на

общообразователната подготовка (като част от цикъла Обществени науки и гражданско

образование, чрез часа на класа, чрез темите от различни учебни дисциплини) и/или

чрез  самостоятелен  учебен  предмет (самостоятелно  образователно  направление),

когато  иновативна  или  авторска  програма  предвижда  това.  И  резонно  възникна

въпросът дали това е достатъчно.

В  процеса  на  дискусиите  около  гражданското  образование  се  чу  обаче  и

разбирането, че „докато не произведем граждани, а не само лично морални хора, няма

да  има  гражданско общество,  защото  просто  отсъства  градивният  материал”.   Дали

обаче  образователната  ни  система  „произвежда  лично  морални  хора”,  за  да

„произвеждаме” и добри граждани. Какво място е отделено на етиката в българското

образование? Достатъчна ли е едногодишната програма „Етика и право“ в 10–ти клас за

целия  дванадесетгодишен  период  на  общообразователна  подготовка?  Изучаването  в

училище на много и различни научни дисциплини като математика, физика, химия  и

др. в  значителна степен измества фокуса в образованието  от въпросите, свързани с

духовната  природа  на  човека  (а  моралът, като  предмет  на  етиката,  е  именно

„специфичен  вид  духовно производство  или  творчество  „по  законите  на  доброто”

(Станков, 2008). В този смисъл ролята на гражданското образование е голяма, тъй като

дава представа за изконните човешки  морални ценности. Но дали е достатъчна?

Гражданското  образование  е  определяно  най-просто  като  институционално-

политическа социализация на личността [Иванов, 2000], формираща у подрастващите

гражданско  съзнание,  навици  и  добродетели.  Известният  философ  и  защитник  на

научната  революция  Френсис  Бейкън,  предпочитащ  здравия  разум  пред

предразсъдъците и схоластиката,  твърди, че „етиката си поставя за цел да напои и

напълни душата с вътрешна порядъчност,  докато гражданската наука не изисква

нищо  освен  външна  порядъчност,  което  за  обществото  е  напълно  достатъчно.“

Според него хората очакват от гражданското общество три основни блага: избавяне

от самотата, помощ в делата и защита от несправедливите. Но смята, че  задачите на

етиката в крайна сметка са  по-сложни от тези на политиката и илюстрира  тезата си

със  следния  пример:  „Катон  Старши  имал  обичай  да  говори  за  римляните,  че  са
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подобни на овце, чието стадо е по-лесно  да водиш, отколкото една овца, защото, ако ти

се удаде дори само няколко овце от стадото да насочиш по нужната пътека, останалите

сами ще тръгнат по нея“. Според Бейкън  особеност на държавите е това, че те като

огромни машини се задвижват доста бавно и след големи усилия. Съответно така бавно

достигат  и упадък. Доброто управление в предшестващите години, твърди той, спомага

грешките  в  следващите  да  не  се  оказват  веднага  гибелни.  Докато   убежденията  и

нравите  на  отделните  хора  обикновено  се  променят  много бързо,  което  значително

усложнява задачите на етиката и облекчава тези на политиката. Нерядко се случва така,

че и при добро управление, времената да бъдат тежки. Нали и в Свещеното писание,

казва Бейкън, когато се разказва за добрите и благочестиви царе, неведнъж се среща

изразът:  „Но народът  още  не  е  обърнал  своето  сърце  към  господа  бог  на  своите

отци.“ [Бэкон, 1977: 437–39]

От всичко това следва изводът, че докато не се осъществят изменения в сферата

на съзнанието на хората, трудно биха се осъществили някакви положителни изменения

и в живота им. Категорията съзнание е една от най-сложните за рационална философска

интерпретация. Все повече изследователи в науката твърдят, че съзнанието не е просто

«субективен образ на обективната реалност», а  напълно обективен и влиятелен елемент

на космическото битие, който има мощна непосредствена формираща сила в Космоса.

Този нов подход разглежда съзнанието като духоматериална реалност. Индивидуалното

съзнание се оказва „вплетено“ или свързано с единната  субстанция на света,  имаща

психическа  природа.  Въвежда  се  понятието  „психична  енергия“.  С  дейността  на

съзнанието се създават и управляват в Космоса цели светове. Разбира се, всичко зависи

от нивото на съзнание (защото то е йерархично). 

Увеличават  се  научните  факти,  които   потвърждават  обективния  онтологичен

статус на съзнанието и вече са направени  първите стъпки за откриването на неговите

фини  физически  носители  „чакрите“  (в  лабораториите  на   световноизвестни

неврофизиолози, като Ш. Карагула и Н. Бехтерева), защото мозъкът не е единствената

физическа основа за дейността му. В. Вернадски също се е интересувал в последните си

години от проблема за обективността на  съзнанието, като действителен фактор на

еволюцията. 
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Този нов подход отрежда основна роля в живота на съзнанието на сърцето, което

се явява носител на висшето „Аз“ и главен орган на познанието.  От тая позиция и най-

развитият  интелект  не  може  да  спаси  от  „регрес“  и  падение  морално

деонтологизираното съзнание. Както се прогнозираше в етико – философската система

„Жива етика“ от началото на XX век  -  безнравственият разсъдък се превърна в най-

разрушителната сила  на Земята.  Всъщност  философските  идеи на  „Живата  етика“

получават  все  повече  емпирично  потвърждение  и  конкретни  научно-теоретични

интерпретации.

Днес  учените  достигат  до  ново  разбиране  за  развитието  на  обществото,  при

което  факторите  от  материално  –  производствено  естество  отстъпват  на  тези  от

духовен, космичен характер. Като най-значими въпроси, свързани с човека и природата,

се очертават тези за мястото му в структурата на Космоса, за духовно – нравственото

усъвършенстване и водещата му роля в еволюцията на човечеството. Издига се идеята,

че основа на новата етика в съвременната култура трябва да стане проблемът  именно

за духовното усъвършенстване  на човека, което е  пряко свързано  с  развитието на

съзнанието му (съответно на сърцето му).

 Нещо  повече,  изследвайки   огромната  творческа  сила  на  човешкия  разум  и

съзнание, се  очертава  изводът,  че  психичната  енергия  на  социума  влияе  върху

природните  стихии и върху физическото и  психическо състояние  на  човечеството в

зависимост от моралното съдържание на мислите и чувствата му. [Яницкий, 1998]

Следователно един от най-важните фактори за еволюционно движение (което е

сложно  и  многостранно  явление)  е  именно  формирането  на по-съвършен  човек,

притежаващ широк светоглед и по-развити качества на съзнанието. Появата на този нов

човек е немислима без организирането на  съответното възпитание и обучение. Ако

днес без силовите структури, без страха от санкции светът би бил въвлечен в хаос и

насилие,  значи  има  дефицит  в  духовно  -  нравственото  развитие  на  човека.  Под

външното приличие и образованост често се крие духовна  пустота, която  педагогиката,

със  своите  от векове  неизменни подходи към човека,  очевидно  не  е  в  състояние  да

запълни.  Без  моралния  фундамент всяко трупане  на  интелектуални  знания  ще  бъде

несъвършено и ще  крие  в себе си  проблеми  и  риск за живота. Но на този проблем,

върху решението на който се основава  благосъстоянието и мощта на държавата,  се
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отделя недостатъчно внимание. Училищното образование в повечето случаи не помага

за моралното възпитание и развитие на младите хора. Възпитание, което засяга  именно

същността   на  човека, неговия  характер  и  което  полага  основите  на  етиката в

детското съзнание от най-ранни години, а не ограниченото разбиране за придобиване

единствено на добри маниери.  Основен фактор за човешката еволюция е осъзнаването

от най-ранна възраст, че смисълът  е в самоусъвършенстването във всяко отношение,

защото  именно  стремежът  към  по-възвишеното,  към  постигането  на  красотата  и

хармонията е в основата на еволюционното развитие. Усъвършенстването издига човека

на  едно  по-фино  енергийно  ниво,  позволява  му  да  разбере  Законите,  управляващи

Космоса и го превръща в съзнателен творец на космическото битие. Децата притежават

възможността  да  разширяват  своето  съзнание  и  възприятията  си  при  съответно

въздействие от страна на възрастните.

Все повече учени споделят убеждението, че предстои  радикално изменение на

научната картина на света. Количеството и бързината на новите открития във всички

области  на  науката  така  напредват, че  за  да  отговаря  на  потребностите  на  времето,

училищното образование трябва да намери нов подход. Вероятно ще се наложи да се

изработят  нови методи в  цялата  образователна  система.  Именно възпитаването  на

синтетично мислене, обхващащо различните сфери на живота (наука, философия, изкуство) и

всички  планове  на  битието  (вкл.  финоматериалните), ще  се  превърне  в  изключителна

необходимост.  Защото там, където е осъзнато предназначението на човека в Космоса,

където всеки разбира отговорността си и вижда смисъла на живота си,  не са възможни

ексцесии, фанатизъм или деградиращ застой.  

Една от  възможностите  е да се въведат  часове по етика още в начален курс,

където децата да получават онази духовна храна, която липсва в  семейството. Защото

много  висши  понятия  са излезли от употреба и са заменени с идеи за лесно постигане на

пошло благополучие и подобна известност. Затова е важно да се обърне внимание на

подобряването и разширяването на училищните програми, особено за начален и среден

курс, в пълно съгласие с новите научни открития. Възпитание и образование, лишени от

културна  основа  (изискваща  преди  всичко  синтез в  развитието  на  човешките

способности),  както  и   всяка  едностранчивост  в  образованието  (превес  на

технократичното  и  тясно  интелектуалното)  води  до  нарушаване  на  равновесието,
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резултат от което е и забелязваното засилване на психичните заболявания у нас, за което

алармират българските учени и лекари. 

Необходимо е изкуството на мисленето  да се възпитава в училище, защото  е

важно да се разкриват пред детето причините, възможните последствия и перспективи

не само от неговите постъпки, но и от неговите мисли и чувства. Да се убеди младия

човек в изключителната  практичност  на спазването на естетичните и етични норми,

защото  според  закона  за  съответствието  всяка  придобита  енергия  ще  привлече

съответна  от  пространството.  Човекът,  като  малка  вселена,  в  която  се  отразяват

принципите  на  Големия  Космос,  притежава  огромна  сила  –  всеначалната  психична

енергия,  благодарение  на  която  всеки  миг   създаваме   или  разрушаваме.  Мисълта,

наситена с психична енергия  е първоизточникът на всичко, както е твърдял и Платон, и

като инструмент на строителството на живота,  е  практично да се  разберат по-добре

особеностите и възможностите на умствената дейност.

Но  затова  ще  са  нужни  съответни  програми.  Липсва  и  системна  постоянна

квалификация на действащите учители по етико-философската проблематика. А ролята на

учителя е от изключително значение. Хърбърт Уелс твърди: „Нито един завоевател не може

да промени същността на масите, нито един държавник не може да издигне световните дела

над  онова,  което  вълнува  хората  от  неговото  поколение  и  което  отговаря  на  техните

възможности.  Но учителят  -  аз  употребявам тази  дума  в  най-широк  смисъл  -  може да

извърши  повече,  отколкото  завоевателите  и  държавните  глави.  Те,  учителите,  могат  да

създадат ново въображение и да отключат скритите сили у човечеството“ [Рерих, 1993]. 

Нещо повече, учителят се превръща в  живия пример за това какво може и какво

трябва да стане един човек, следователно личният стремеж към усъвършенстване е основна

задача в неговия професионален път. Защото „Дълъг е пътят на поученията,  кратък – на

примера“, твърдял Сенека. Първостепенна задача пред учителя е да развие сърцето си (като

вместилище на съзнанието и орган на познанието) и  любовта си, защото в нея са вплетени

всички  други  необходими  качества  като  всеотдайност,  себеотрицание,  търпение,

великодушие,  съпричастност, благородство,  дисциплина,  сурова справедливост и др.,

необходими за учителската практика. Учителят е призван  да намира подход към всяко

едно от децата, да чувства настроенията им във всеки един момент, да потърси път към

сърцата  им, да спечели доверието им, за да им помогне  да разкрият вътрешния си

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017



154     ИЛИЯНА ЕРМОЛИНА

потенциал,  защото процесът на израстване е свързан по-скоро с това и не толкова с

натрупването на знания. В същото време той трябва да ги образова.

Възпитаването на детето е най-голямото изкуство, защото е опит да  се формира

човека на бъдещето, да се разшири кръгозора му, да  се  разкрие  пред него реалността

на   Вселената. Затова  подмяната  на  знаещ  учител  с  незнаещ  е  разрушителна,  а

йерархията трябва да се определя единствено от степента на знание (но не само тясно

интелектуалното). Е. Рьорих призовава: „Думите „Невежеството е велико престъпление,

защото от него са всички бедствия на човечеството“ трябва най-накрая с огнени букви

да се врежат в съзнанието на народите. Докато начело на правителствата и просветните

учреждения не застанат хора, обладаващи богат ум и главно духовен синтез, обхващащ

всички  планове  на  съществуването,  дотогава  човечеството  няма  да  върви  напред.“

[Рерих, 1992]

А в статията си „Огрубяване“ Н. Рьорих  с тревога констатира:  „Настанила се е

грубостта в човешкото сърце и е трудно да бъде изгонен този отвратителен посетител.

Ще кажете – училището, но и там е влезнала грубостта; ще кажете –творчеството, но и

то е в услуга на грубостта…Погрешно е утешението, че диваците ще измрат. Но какво

ще стане  с младежта, с децата? Колко добри помисли ще са потребни, за да се изгони

беса на дивотията?... Няма да си затваряме очите: човечеството е болно от огрубяване“.

[Рерих, 1996]

Следователно учителят носи огромна отговорност за своите мисли и поведение

пред младите,  защото негативното е заразно.  Угнетеният и злобен човек,  със своите

излъчвания, трудно би могъл да просветли духа им. 

От  друга  страна  всички  деца  са  различни, с  разни  интереси,  възможности,

психическа нагласа и това трябва да се отчита от педагогическата етика.  Още Платон е

твърдял, че хората не са равни по своята природа. Причината за това, според философа,

се корени в нееднородното състояние на разумната душа при различните хора, а оттук

следва и различие на   характерите им, склонностите им и способностите им. В този

смисъл развитието на човека се разглежда от някои учени, като развитие на неговата

Индивидуалност чрез дългата верига от последователни животи в образите на различни

Личности. Или личността е временната физическа форма, състояща се от биологично

тяло и няколко енергийни обвивки, в качеството си на проводници на съзнанието, чрез
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която  в  условията  на  физическия  свят  се  осъществява  еволюцията  на  човешката

Индивидуалност.

И  това  е  нов  и  важен  момент, който  трябва  да  се  отчита  в  педагогическата

дейност и е важно условие на  педагогическата етика. Пред родителите и педагозите

стои задачата да разкрият и да определят съществуващите способности и наклонности у

детето.  „Всяко дете  пристига  в  земния  живот  с  вече  оформен  характер…  нужно  е

наставниците  да  опознаят  тази  истина.  Те  трябва  преди  всичко  да  разпознаят

неизменната същност на детето и по тази мяра да прилагат всичко останало“ [Учение

Живой Этики, 2007].

Освен  това  детето  е  личност,  която  по  силата  на  своята  Индивидуалност,

нерядко в много отношения превъзхожда възрастния и в този смисъл се  оказва наш

учител в нещо.

Тези възгледи противоречат на повечето традиционни психологически теории и

педагогически  системи,  които  твърдят,  че  раждането  на  детето  е  раждане  на  ново

човешко същество, което  под никаква форма не е съществувало преди. Следователно

развитието  на  съзнанието  му  започва  с  първите  моменти  на  живота  и  свършва  със

смъртта.  За  съжаление  тази  „биологична“  концепция  от  времената  на  тесния

материализъм, с който са „облъчени“ немалко  философски учения и научни теории, все

още  има  влияние  при  изучаването  на  човека.  Това  закономерно  е  довело  дотам,  че

различни области на науката,  вкл. и педагогиката имат ограничено и даже изопачено

разбиране за действителността. Очевиден факт в последните десетилетия е и появата на

деца с високо ниво на съзнание. Този феномен също изисква принципни изменения в

педагогическата система.

 Развитието  на  педагогиката  днес  се  характеризира  с  поглеждане  към  нови,

нестандартни идеи, които да обогатят  нейната педагогическа теория и практика, да

разширят  границите  й.  В  тази  връзка  особен  интерес  представляват  етико-

философските идеи на Живата етика и на Е. и Н. Рьорих, където са „заложени основите

на качествено нова педагогическа концепция, развитието на  която би могло не само да

усъвършенства възпитателно-образователния процес, но и да послужи  като идейно -

философска база за реформиране на цялата  педагогическа практика и образователна

система“  [Аблеев,  1996:  74–92].  Посочени  са  и  пътища  за  възпитаване  на  личност,
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способна на  творческа дейност за преобразяване и одухотворяване на заобикалящия ни

свят.
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА

ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА

ПЕРИОДИКА

ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

ema_marinova@abv.bg

INTRODUCTION TO THE BIBLIOGRAPHY INDEX OF  ETHICS

RUBRICS IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS

EMILIA V. MARINOVA

Списание  „Етически  изследвания“  започва  да  публикува  библиографски

указатели  на  етическите  рубрики в  българската  философска периодика.  Ние нямаме

задачата  да  направим  библиография  на  всички  публикации  с  етическо  сърце.

Интересува ни как в специализираната философска периодика етиката завоюва лично

пространство чрез обособяване на специализирани етически рубрики.

Публикуваме  три  библиографски  указателя  на  издания,  които  са  част  от

философската култура в началото или в средата на миналия век. „Годишник на СУ „Св.

Климент Охридски“ се издава от 1907 година насам, списание „Философски преглед“ –

от 1929 до 1943, а Известия на Института по философия при БАН“ – от 1954 до 1974 г.

Това  са  три  издания,  които  отразяват  българския  философския  живот  преди  едно

столетие – факт, който ги прави привлекателни и провокативни.

Запазваме структурата на пълните библиографски указатели, за да има яснота за

мястото на етическите рубрики в цялостното съдържание и структурата на съответното

издание. 

Всички представени в  броя указатели  са  съставени от проф.  Добрин Тодоров

(МГУ „Св. Иван Рилски”).
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БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В

БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА

ДОБРИН ТОДОРОВ

МГУ „Св. Иван Рилски“

dobrintodorov61@abv.bg

BIBLIOGRAPHY INDEX OF  ETHICS RUBRICS 

IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS

DOBRIN TODOROV

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на философските текстове в „ГОДИШНИК”

на СУ „Св. Климент Охридски”

(Етически рубрики)

Съставил: Добрин Тодоров

Философските  текстове  в  „ГОДИШНИК”  на  СУ  (ГСУ)  са  отпечатвани  в

различни  негови  превъплъщения:  „ГСУ”  (1904/05  -  1907/08  г.);  „ГСУ  -  Историко-

филологически  факултет”  (1908/09  -  1945/46  г.),  „ГСУ  -  Историко-филологически

факултет” /кн. 1 - „Философия и педагогия”/ (1946/47 - 1950/51 г.), „ГСУ - Философско-

исторически факултет” /кн. 1 - „Философия и педагогия”/ (1951/52 и 1952/53 г.), „ГСУ -

Философско-исторически  факултет”  /кн.  „Философия”/  (1954  -  1971  г.),  „ГСУ  -

Философско-исторически факултет” /кн. „Идеологични катедри”/ (1959 - 1974 г.), „ГСУ

- Философски факултет” /кн. „Философия”/ (от 1972 г. досега).
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В този Указател не са включени философски текстове,  публикувани в другите

серии на ГСУ (напр. на Богословския или Юридическия факултети). В него се съдържат

222  текста  (монографии,  студии,  статии,  научни  доклади,  рецензии,  информации  за

научни  форуми  и  една  библиографска  справка)  от  101  автори.  Текстовете  са

разположени в две части – авторски теоретични текстове и информационни текстове.

Тези  от  първата  част  са  отнесени  към  основните  раздели  на  философията.  Всички

текстове са подредени в азбучен ред на фамилните имена на авторите им, а тези от един

и същ автор са дадени в хронологичен ред.

I. АВТОРСКИ ТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТOВЕ

Епистемология

Естетика

Етика и аксиология

Видева, Недялка Опит за определяне на ценността, Т. LХХIII - ФФ, кн. „Философия”,

1980, 5-24; Мит и нравственост, Т. 78 - ФФ, 1985, 18-45; За ценностния характер на

моралите отношения, Т. 80 - ФФ, кн. „Философия”, 1987/88, 69-82.

Драмалиев, Любомир По някои теоретически аспекти на нравствения прогрес, Т. LХIII

- ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1969, 129-187; Нравствено съзнание и обществено съзнание

(Структурно-функционални аспекти), Т. LХV - ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1971, 83-141;

Идеология и нравствено съзнание, Т. 74 - ФФ, кн. „Философия”, 1981, 5-44.

Кацаров, Димитър Нравствено развитие и нравствено образование, Т. XXXVII - ИФФ,

1940/41, 1-168.

Нешев,  Кирил Опит  за  критичен  анализ  на  основни  понятия  на  евдемонистичната

етична система,  Т. LХII  -  ФИФ, кн.  1  „Философия”,  1968,  165-196;  Към въпроса  за

целта  на  моралното  действие,  Т. LХIV  -  ФИФ,  кн.  1  „Философия”,  1970,  181-245;

Морална  цел  и  морална  свобода,  T.  LХVI  -  ФФ,  кн.  „Философия”,  1972,  115-156;

Проблемът  за  доброто,  Т. LХVII  -  ФФ,  кн.  „Философия”,  1973,  135-157;  Етическо

познание и професионален морал, Т. LХVIII - ФФ, кн. „Философия”, 1974, 171-197.
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Паси, Исак Проблемата за ценностите, Т. LХII - ФИФ, кн. 1 „Философия”, 1968, 1-55.

Тодорова, Волга По някои аспекти на категорията добродетел в древногръцката етика,

Т. LХVII - ФФ, кн. „Философия”, 1973, 159-206.

История на философията и съвременна философия

Логика

Онтология и философия на природата

Философия на историята и социална философия

Философия на културата и езика

Философия на науката

Философия на образованието

Философия на политиката, правото и икономиката

Философия на религията

Философска антропология

II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Библиография

Рецензии

Философски живот
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БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на сп. „Философски преглед” 

(Етически рубрики)

Съставил: Добрин Тодоров

Списание  „Философски  преглед”  излиза  между  1929  и  1943  г.  От  него  са

публикувани 71 книжки. В тях са отпечатани около 650 текста на близо 200 автори.

В Библиографския  указател  текстовете  са  отнесени към книжката,  в  която са

отпечатани.  Те  са  подредени  азбучно  –  на  имената  на  авторите.  За  всеки  текст  са

посочени и страниците,  на  които е  публикуван.  Текстовете  са  отнесени към четири

раздела: редакционни, авторски, разяснителни и информационни.

За улеснение на ползващите Указателя при представянето на авторските текстове

допълнително  са  създадени  рубрики,  които  отговарят  както  на  разбиранията  на

отговорния редактор (например, отразените в поканата към читателите на списанието

от кн. 5, 1941 г.), така и традиционни за философията вътрешни деления (като „История

на философията и съвременна философия” и „Етика”).

I. РЕДАКЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

II. АВТОРСКИ ТЕКСТOВЕ

Естетика

Етика

Геновски, Михаил Нравствените норми на богомилите, 1934, кн. 1, 33-44.

Георгов, Иван Егоизмът и безкористието като принципи на нравствения живот, 1933,

кн. 2, 97-113.

Гидиков, Стефан Светът - нравствена задача, 1937, кн. 1, 52-61.
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Иванчев, Димитър Ницше като противник на досегашния морал и на религията  на

състраданието, 1933, кн. 4, 346-357; Етическият индивидуализъм, 1935, кн. 3, 254-266.

Капелков, Спас Съвестта, 1936, кн. 2, 162-166;  Измамникът и неговата жертва, 1941,

кн. 2, 154-161; Същина на съпружеската изневяра, 1942, кн. 4, 289-308.

Михалчев, Димитър Егоизмът като етическа проблема, 1938, кн. 3, 193-206; Същината

на морала в научна светлина, 1940, кн. 3, 213-248; Етиката на слабите и моралът на

силните, 1942, кн. 2, 97-113.

Станков, Ангел Съвестта, 1930, кн. 5, 457-466.

Хаджийски, Иван  Моралната философия на българина от новото време, 1938, кн. 5,

405-445.

Чолаков, Кирил Основи на лекарската нравственост, 1935, кн. 3, 232-253.

История на философията и съвременна философия

Метафизика

Педагогика

Психология

Религиозна философия

Социология

Теория на познанието

Философски проблеми на частните науки

Философия на историята и човека

III. РАЗЯСНИТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ
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Въпроси и отговори

Около въпроса за противоречието

Полемика

IV. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТОВЕ

Книгопис

Критични отзиви

Некролог

Философска книжнина

Философски вести

Философски живот

Годишно съдържание
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БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на „Известия” на Института по философия на БАН

(Етически рубрики)

Съставил: Добрин Тодоров

„Известия”  на  Института  по  философия  излиза  между  1954  и  1974  г.,  като

отначало е двугодишно издание, а в някои следващи години се публикува в два тома

годишно. В двадесет и двата тома са поместени 233 студии от 99 автори, почти всяка от

които е придружена от резюмета на руски и западен език. В някои от студиите е дадена

като приложение библиография по разглежданата проблема.

Поради  разнообразната  им  тематика  студиите  са  подредени  според

съществувалото  през  тоталитарния  период  специфично  деление  на  философските

дисциплини:  „Диалектически  материализъм”;  „Исторически  материализъм  и

социология”; „Философски въпроси на естествознанието и частните науки”; „История

на  философията  и  критика  на  буржоазната  философия”;  Логика  и  психология”;

„Естетика и етика”; „Научен атеизъм”.

Във всеки раздел студиите са подредени азбучно, а тези от един и същ автор са

дадени в хронологичен ред.

Указателят  е  направен  на  базата  на  подготвения  от  М.  Дянкова  и  И.  Русева

Библиографски  указател  на  студиите,  публикувани  в  Т.  I  -  XX  на  „Известия  на

Института по философия” на БАН (1954-1971), отпечатан в Т. ХХI на „Известията”,

като са добавени студиите, публикувани в томове ХХI и ХХII.

Диалектически материализъм

Исторически материализъм и социология

Философски въпроси на естествознанието и частните науки
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История на философията и критика на буржоазната философия

Логика и психология

Естетика и етика

Ангелов,  Валентин Някои  аспекти  в  трактовката  на  грозното  като  естетическа

категория в буржоазната естетика през XIX и началото на XX в., Т. VII, кн. 2, 1962, с.

179-209 /Рез. на рус. и нем. ез./.

Бицадзе, Иван Октябрь и социалистический гуманизм, Т. XX, 1971, с. 163-182 /Рез. на

бълг. и англ. ез./; Некоторые особености литературы как формы социального познания,

Т. ХХII, 1974, с. 287-304 /Рез. на бълг. и англ. ез./.
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