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ОТНОСНО ДИСКУСИОННАТА ТЕМА
„МОРАЛ И ПОЛ“ 

        
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ 

Сп. „Етически изследвания“ 

editor@jesbg.com  

                                                                  

                                                                                               
ABOUT THE MORALITY AND SEX 

DISCUSSION THEME

EDITORIAL BOARD

Journal „Ethical Studies“

                                                                                                                    

Една от основните задачи на списание „Етически изследвания“ е да провокира

дебат по болезнени за обществото  етически  теми.  Без  съмнение  такава  е  „Морал и

пол“, върху която ние откриваме научна дискусия. 

Представените  анализи  са  възлови  за  темата,  но  не  я  представят  цялостно.

Поставили  сме няколко важни  акцента,  които,  надяваме  се,  ще  възбудят  интерес  и

желание за дискусия. Представили сме едно изследване, посветено на  феминистките

теории  на  различието.  Публикуваме  и  един  текст,  в  който  се  вижда  как  научният

анализ може да оправдае стигматизацията по полов признак. За да обхванем по-широко

проблема  предлагаме  на  Вашето  внимание  анализ  на  стигмата  като  източник  на

напрежение при важни личностни и социални избори, свързани с пола. Той се допълва

успешно  от  представянето  на  хранителните  разстройства  при  млади момичета  като

реакция  на  тяхната  неспособност  да  отговорят  на  социалните  очаквания  за  полови

стереотипи.  Анализът  на връзката  пол и  морал е разгледан в  полето на спорта и  в

отношенията между интимните партньори.

В дискусионния блок участват както утвърдени, така и начинаещи амбициозни

изследователи,  които  дават  етическите  прочити  на  философския,  медицинския,

психиатричния и психологическия пласт на темата. 
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За пълнота представяме и рецензия на книгата на Mondimore, F. M. A  Natural

History of Homosexuality. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996.

Списанието публикува в своята рубрика „Етическата лаборатория“ две позиции,

които, макар и еднопосочни, показват етическия фокус на текущия всекидневен дебат в

българското общество,  темата на деня,  която разпалва страсти,  превръща медиите в

арена, а позициите в кауза.                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Емилия В. Маринова
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СЪВРЕМЕННИ ФЕМИНИСТКИ ТЕОРИИ НА РАЗЛИЧИЕТО:

ЕТИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ

ТАТЯНА БАТУЛЕВА

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

tanbat@abv.bg

CONTEMPORARY FEMINIST THEORIES OF DIFFERENCE:
ETHICAL PROJECTIONS

TATYANA BATULEVA

Institute for the Study of Societies and Knowledge, BAS

Abstract
The article  discusses several  feminist  theories  in  which the concept  of difference plays  a
leading role. They are built as philosophies of empathy, in which the emphasis on difference
becomes  the  basis  of  a  new type  of  relation,  preserving  the  otherness  and  the  mutually
enriching interdependence.  Feminist reflections on difference manifest themselves as a kind
of  ethics  of  responsibility;  their  specificity  is  to  function  in  a  particular  life  context  and
represent  the  realization  of  the  deconstructionist  project  of  reaching  the  "paradoxical
meaning" of the relationship between the same and the other by implementing the principles
of the deconstruction of the dominant ethical discourse.

Keywords: difference; ethics of difference; two-subject culture; theory of the mixed; ethics of
care; nomadic ethics
                               

Проблемът за  различието има дълга философска история. Особено значим той

става  през ХХ век,  когато се  превръща в една от  най-дебатираните топики.  Според

Франсоа Ларюел това се дължи на факта,  че понятието придобива ролята на фокус,

позволяващ преодоляването – едновременно метафизическо и  неметафизическо – на

метафизиката.  Превърнато  в  автентична  опитност,  това   „оплодено  от  Другото“

различие  прави  тази  критика  ефикасна.  Микаел  Крьовоазие  обръща  внимание  на

разнопосочните прочити на различието и обосновава тезата, че в деконструктивистките

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 3, кн. 1/2018
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философски концепции то не се разглежда като „релация между две идентичности, а

като самата основа, конституираща идентичността“. Крьовоазие извежда общата основа

на  философиите  на  различието,  а  именно,  че  те  се  стремят  да  разглеждат  битието

заедно с другото и подчертава ролята им за теоретизиране реалността на междинното,

така  че  различието  да  бъде  мислено  преди  всяка  възможна  идентичност  [Crevoisier,

2015].

Особено  значение  има  различието  в  контекста  на  феминистките теории.

Отношението към различието, неговото признаване или отхвърляне, пренебрегване или

преекспониране  е  важен  момент  в  очертаване  спецификата  на  различните  типове

феминизъм.  Ако  андроцентричният  феминизъм  несъзнателно  възпроизвежда

типичното,  родено  от  патриархалността  разбиране  за  различието  като  малоценност,

отклонение  от  нормата,  то  диференциализмът  настоява  за  неговото  приемане  и

ситуиране  в  пространството  между  мъжко  и  женско.  Именно  с  различието  и

философските  рефлексии  върху  него  са  свързани  някои  от  най-типичните  за

феминистките философии дебати: есенциализъм-антиесенциализъм; доколко може да

бъде  предпоставено  наличието  на  специфична  женска  природа  или  това,  което  сме

свикнали  да  възприемаме  като  природа,  е  плод  на  социалната  среда  и  нейните

конвенции.  Друг  важен аспект  е  свързан с  прочита  на  различието  от  феминистките

теории,  как  те  се  съотнасят  една  с  друга  и  има  ли  аналог  между  тях  и  водещите

философии на различието. Може ли да говорим за феминистки тип деконструкция и

какви са нейните граници, кога тази деконструкция се превръща в деструкция и води до

заличаване на своя обект на изследване, т.е. до „феминизъм без жена“. 

Феминистките теории на различието се ситуират, от една страна, като опозиция

на феминизма на равенството, от друга, на джендърните теории, а от трета – на  други

водещи  теории  на  различието.  Яркото  теоретично  присъствие  на  различието  в

съвременното  философско  пространство  се  допълва  и  от  друг  тип  инструментална

актуалност,  свързана  със  социалните  проекции  на  феминистките  теории.  Ако  се

доверим на речника „Мериам-Уебстър“, думата на 2017 година, т.е.тази, която е била

най-търсена през изтеклия период, е „феминизъм“; тя, според дадената в същия речник

дефиниция означава "теория за политическото, икономическото и социалното равенство

на половете и организирана дейност в защита на женските права и интереси".  Сред

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 3, кн. 1/2018
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причините,  довели  до  интереса,  се  посочват  „Женският  марш“  във  Вашингтон,

женските протести, както и „скандалите по повод признанията за преживяно сексуално

насилие в рамките на кампанията „#MeToo“, тръгнала от средите на шоубизнеса [1].

Но  основната  причина  за  фокусирането  ни  върху  феминистките  теории  на

различието е техният подчертано философски характер. Това не са просто феминистки

теории,  а  философски  феминистки  теории  на  различието,  в  които  женският  глас,

понякога  като  опозиция,  понякога  като  заедност,  допринася  в  значителна  степен  за

обговаряне, анализ и рефлексия на особено актуални в условията на мултикултурализъм

понятия като другост, отговорност, различие, универсално, релация, субект, признание.

Феминистката  проблематика  има  много  по-широк  обхват  на  действие,  отколкото

границите  на  самия  феминизъм,  тя  допринася  за  развитието  на  съвременната

философия.  Със  своите  дебати  и  вътрешна  динамика  оптиките  на  феминистките

философии  на  различието  се  вписват  в  полето,  дефиниращо  човешкото,  пронизват

всички области на социалния живот. Това пролича наскоро  по повод дебатите около

ратифицирането на Истанбулската конвенция, които, вместо върху насилието и борбата

с него, се концентрираха върху тълкуването на понятието „джендър“ и дебат, сведен до

дилемата „що е джендър и има ли той почва у нас“. Ако обясненията на поддръжниците

на конвенцията се движеха в диапазона между „неточен превод“, „необходимост да се

изкоренят  предразсъдъците,  обичаите  и  традициите,  базирани  на  стереотипираните

джендър роли“ и „породено от невежество неразбиране на ролята на джендъра”, тези на

противниците  включваха  аргументи  като  „опити  за  обезсилване  на  националното

законодателство,  които  рано  или  късно  ще  еволюират  в  конституционен  проблем“,

„постепенна радикална еманципация от биологичния пол“ и „тласкане на човечеството

към нова  идентификационна  ниша“  [2].  Това  свидетелства  за  наличие  на  вътрешно

напрежение и отразява теоретичните дебати вътре в самите феминистки теории. 

Мона  Озуф  очертава  две  големи  насоки  при  дефинирането  на  джендъра  –

минималистично  и  максималистично.  Първото е,  че  джендърът  е  културна

конструкция, изградена над биологичната детерминация, а второто, което го разглежда

като резултат от властово отношение, премахва биологичната детерминация и очертава

пълно разделяне  на джендъра от пола [Озуф, 2004: 131-132].
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Люс Иригаре: от етика на различието към двусубектна култура

Една от особеностите на съвременните феминистки рефлексии върху различието

е, че те по правило имат силен етически заряд. Тук може да приведем пример с една от

най-ярките фигури на диференциалисткия феминизъм,  Люс Иригаре, която изгражда

своята  философия  като етика  на  различието.   Еволюцията  в  нейното  богато  и

многопластово  творчество  показва преход  от  критичния  прочит  на  метафизиката  и

психоанализата,  задаващи негативирането и  изтласкването на  женското и  преминава

към  позитивния,  утвърждаващ  дискурс  на  конструирането  на  женския  субект.  Във

философски план това измества фокуса от прочита на половото различие и опита за

формулиране  на  етика  на  различието  към  създаване  на  концепция  за  двусубектна

култура. Една от периодизациите на творчеството й, към която се придържа и самата тя,

минава през субекта: първата част от работите й е посветена на критиката на Западната

традиция и превръщането на мъжкото в събирателен образ на субекта; втората извежда

на преден план медиации,  позволяващи утвържаването и  автономността  на  женския

субект; третата се фокусира върху пътищата, чрез които женският и мъжкият субект

конструират  един  „споделен  свят“,  в  който  всеки  се  отнася  с  уважение  към

различността на другия [Irigaray, 2008c].

Но, за разлика от Бовоар, при която субектът на доминация е „Абсолютният“,

Хегеловият субект,  при Иригаре става  дума за узурпиралия езика „говорещ субект“,

изтласкал  „другото  лице  на  дискурса“.  При  Бовоар  стремежът  е  жената  да  получи

достъп до субектността, като напусне пространството на иманентността и не-свободата,

а при Иригаре целта е женското да реализира своята другост, да създаде свой език и да

впише своята  несводима  опитност в символния порядък. Наоми Шор търси аналогия

между  тези  две  коренно  противоположни  рефлексии:  според  нея  онова,  което  ги

сродява, е различието. Ако при Бовоар става въпрос за липса на визия за позитивните

страни на различието, при Иригаре е налице погълнатост от различието и неумение да

се напусне неговия контекст. Тази обсебеност от различието при Бовоар изкристализира

в изтласкване на женското в негатива, операция, която Шор нарича Othering, докато при

Иригаре  намира  израз  в  теоретизирането  на  асимилирането  и  поглъщането  на

различието, процес, определен от Шор като Saming [Schor, 1993].

Иригаре  изгражда  своите  стратегии  за  деконструиране  на  икономията,
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осигуряваща доминиращата позиция на субекта и способността му „да редуцира всяко

друго в икономията на Същото“ на основата на половото различие. Една от тях минава

през „говоренето-жена“ и  „женското писане“,  които не се поддават на правилата на

„маскулинизирания синтаксис“, а черпят своите извори от едно неограничено желание,

търсещо  реализация  в  друга  форма  на  реалност,  също  толкова  конкретна  и

субстанциална като тялото [Иригаре, 2002]. Друга представителка на диференциализма

– Елен Сиксу, извежда особеностите на това интегрирано в текстуалността различие: в

мъжкото писане текстовете се изграждат върху крайна мобилизация на думата (в тях тя

„нанася удар“, набира мощ и, „доведена до апокалипсис“, побеждава; за разлика от тази

отстраненост, в женското писане светът е овътрешностен, това е писане, превърнало се

в ухо, в ритъм, разпънато между интимността и безкрайността, между настоящето и

вечността [Cixous, 1994: 59-60].

Акцентът върху женското различие става основа на т.нар. миметизъм: временна

есенциализираща стратегия, насочена към разрушаване на доминиращия дискурс, при

която  преекспонирането  на  женския  полюс  няма  за  цел  превръщането  му  в  ново

трансцендентално  означавано,  а,  ако  може  да  се  изразим  така, пресътворяване  на

позитивно различие вътре в асимилираното  различие [Иригаре, 2002]. 

Етиката  на  различието  минава  и  през  възстановяването  на  заличените  от

неутралния  субект женски генеалогии и хармонизиране на нарушената симетрия на

бащиния  и  майчиния  авторитет.  В  патриархалното  общество  субектът  е  заличил

женската другост, за да проецира върху нея като в огледало собствения си образ. Затова

целта  е  да  се  възстанови  връзката  на  женското  със  собствените  му корени и да  се

издигне ролята на жената като духовна майка. Иригаре черпи аргументация в образи от

митологичния контекст и  прави аналогия между мита за  Деметра,  богинята,  даваща

плодородие на земята и дъщеря й Кора (предадена на Хадес като споразумение между

богове-мъже), и патриархалната теология, където участта на женското е същата – тази

на  разменна  монета  [Irigaray,  1984]. На  индивидуално  ниво  женската  медиация

осигурява достъпа на жената до самата нея, а в социален план гарантира значимостта

на женското в научния и политическия дискурс.  С тази значимост е свързан един по-

особен  момент  от  рефлексията  на  Иригаре  –  размислите  й  за  въздуха:  още  преди

първото дихание майката осигурява кислород на детето чрез своята кръв,  но хората
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пренасят този скъпоценен дар върху самия Бог, забравяйки дълга към майката; Иригаре

свързва диханието с автономията и запазването на различието, на отстоянието от другия

и освобождаване от състоянието на обект [Irigaray, 1999].

В основата  на  своята  теза  за  необходимост от  двусубектна култура [Irigaray,

2008a] тя отново поставя различието и  разбирането за спецификата на  качествено  и

количествено различие. Позицията на Иригаре е, че при Хегел и Маркс в основата на

различието  всъщност  стои  количествена  релация  (преминаване  на  количествените

изменения  в  качествени);  подобна  структура  е  характерна  и  за  Фройдовата

психоанализа, която до голяма степен свежда разликата между половете до наличие или

липса (на определен орган). Но различието между мъжко и женско е от друг тип, те са

несводими  едно  към  друго  и  то  не  заради  количеството,  а заради  различното  си

качество. Никой от двата пола не е по-съвършен от другия, всеки от тях притежава свои

предимства и свои липси. На метаразказа на патриархалността Иригаре противопоставя

не  многообразието,  а  двусубектната  култура,  изградена  върху  хоризонталната  и

винаги отворена релация между два автономни субект. В нея всеки се ражда чрез другия

и в другия, като едновременно с това запазва обратния път към себе си, а заедността не

е безвъзвратна, а пулсираща. Нейният ритъм ражда многообразие; но не многообразие

на всяка цена, което често се превръща в алиби на отречения, но винаги готов да се

завърне тотализиращ модел, а обещание за многообразие като отвореност към бъдещето

и възможност за развитие.

Като  тематизира  релацията  като  опозиция  на  йерархията,  Иригаре  насочва

размислите си към възможните социални проекции на „етиката на различието“. Според

нея такова разбиране на различието (като качествено, несводимо) би отговорило и на

новите  изисквания  в  образованието,  което  също  е  подвластно  на  опозициите

частно/публично, природа/култура, мъжко/женско.  Тук проличава друга особеност на

разглежданите феминистки теории: въпреки че се изграждат като теории на различието,

при тях това различие става повод не за изтласкване или негативиране, а за единение.

При Иригаре именно различието  се  обявява  за  основа  на  нов  тип релация.  Още от

малки децата се откъсват от своя „релационен контекст“; така връзката с другия става

зависима от външни за нея обстоятелства и не може да се изживее непосредствено.

Индивидът се оказва изгубен между два полюса, две крайности, между „не“ и „да“.
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Това според Иригаре се дължи на факта, че съвременната образователна система почива

върху  изискванията  на  мъжкия  субект,  който  се  нуждае  от  обекти  и  предпочита  да

установи отношения с това, което е подобно, привилегировайки структурата на групата,

отколкото „муждудвамието“ на два различни един от друг субекта. Тези условия обаче

не позволяват случването на т.нар. „женски ценности“. А те трябва да намерят своето

място в образователната система и това има значение не само като реабилитация на

женското,  но  и  като  подготовка  за  среща  с  различието  като  елемент  от  културното

многообразие  изобщо.  Отчитането  на  половото  различие  във  възпитанието  ще

съдейства за изграждане на друг тип социалност, която няма да бъде центрирана само

около  модела  на  съперничеството  и  отхвърлянето  на  другостта. Така,  докато

привържениците  на  куиър  теориите  въвеждат  идеята  за  множество  джендърни

идентичности и размиване на различието мъжко-женско, Иригаре разглежда половото

различие като мост между природа и култура.

Тезата за двусубектността като отворена структура, в която аз/ът се разтваря в

другия/ата, но запазва и обратния път към себе си, е един от приносите на развитата от

Иригаре теоретична рефлексия. Феминистката авторка обвързва тази теза с определен

избор, наречен от нея  мъдростта на любовта. За разлика от любовта към мъдростта

(която тя нарича мъжки избор), „мъдростта на любовта“, т.е. мъдрост, достигната по

пътя  на  взаимността,  свързаността  и  отварянето  към  другия,  е  женски  избор.

Различието, в качеството си на отношение между две несводими другости, става ключ

към  поемане  на  отговорност  за  признаване  на  всички  останали  другости.  Тази

отговорност: признаването на радикалната другост на другия при срещата с него, както

и съхраняването на моята собствена другост, бележи разликата между Люс Иригаре и

Джудит Бътлър. Докато за Бътлър половото различие е резултат от случайни, наложени

принудително норми и повод да извади на светло техния латентен властови характер,

Иригаре  превръща  половото  различие  в  ключ  към  приемане  на  всички  останали

различия [Batuleva, 2015]. 

„Мъдростта на любовта“ дава повод за сравнение и с философи като Еманюел

Левинас.  То  показва,  че  за  разлика  от  битието-за-другия,  което  е  несиметрично,

нереципрочно,  защото  отказалият  се  от  собствените  си  граници  аз  напълно  се

хипостазира  в  Другия,  релацията  между  два  равностойни  субекта  е  симетрична  и
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реципрочна; тя съхранява другостта и на единия, и на другия. Наред с това, обаче, както

битието-за-другия, така и двусубектната връзка очертават пространство на духовност, в

което човешкостта не просто се запазва, а разширява своите граници. И у Иригаре, и у

Левинас  трансцендентното  извира  от  човешкостта,  от  междудвамието,  от

интерсубективната връзка. В етиката на различието трансгресията на аз-а е временна и

балансирана  от  верността  към  себе  си;  двата  субекта  остават  отворени  за  нови

конфигурации,  нови  споделени  светове  и  нови  завръщания.  И  тя,  и  той  считат,  че

истинският,  жив  контакт  между  единия  и  другия  се  осъществява  извън

интенционалността:  ако  Левинас  приема,  че  хипостазирането  на  аз-а  е  движение

противоположно на интенционалността,  Иригаре счита,  че няма реален контакт там,

където  доминира  релация  между  субект  и  обект  или  между  два  подобни  субекта:

именно различието помежду им и неговото признаване са залог за споделеността. 

Опитът  на  Иригаре  да  открие  позитивните  аспекти  на  женското  логично  я

отвежда до различното отношение към духовността и различния тип опитност, с които

са  свързани  мъжкото  и  женското;  до  път,  в  който  духовността  се  постига  не  чрез

изтласкване на свързаните с тялото опитности, а благодарение на тях и чрез тях; до

сетивна,  хоризонтална  трансценденталност,  преодоляваща  разделението  дух-материя

[Irigaray, 2008b; Irigaray, 1990].

Така, от една страна, при Иригаре религията е част от онези структури, които по

традиция  съдействат  за  маргинализиране на  женското,  а,  от  друга,  тя  предоставя

възможности за преодоляване на това маргинализиране. Можем да дефинираме този

женски път към трансцендентното, който не изключва тялото и сетивния опит, а минава

през тях, като  път на една последователна, градивна, наситена с обещания за бъдещи

развития  деконструкция. Неин  патос  е  съхраняването  на  автентичността  и

съзидателната мощ на различието. 

Силвиан  Агасински:  от  постфеминистка  теория  на  смесеността  към  

приобщаваща универсалност

Акцент  върху  различието  откриваме  и  в  лансираната  от  Силвиан  Агасински

постфеминистка теория  на  смесеността  (Политика  на  пола).  Според  Агасински

трудността да се схване различието произтича от това, че то не е нито в единия, нито в
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другия  полюс,  а  в  пространството  между  тях.  Тя  ситуира  половото  различие  в

пресечната  точка  на  биологично  и  културно.  От  една  страна,  то  e извлечено  от

природни  дадености,  но,  от  друга,   придобива  своя  пълен  смисъл,  само  ако  е

култивирано. „Човек се ражда момче или момиче, става мъж или жена, пише тя (…).

Другояче казано: всеки индивид, който не е жена, е мъж и всеки индивид, който не е

мъж, е  жена.  Няма трета  възможност“,  пише тя.  Тази „фаталност“  на  биологичната

разлика не подлежи на съмнение, независимо от факта, че някои индивиди желаят да

променят  пола си;  тя  не  зависи и  от  размяната  на  традиционните мъжки и женски

поведения.  Вярно  е,  че  няма  задължително  съвпадение  на  биологична  и  психична

идентичност, на анатомичен и социален пол: въпреки това принципът на различието е

универсален [Агасински, 2001: 7]. 

Тезата на Агасински за основополагащата и структурираща роля на различието

стои в основата на критиката й към андроцентричния феминизъм. Според нея той е

начин за отстраняване на половия дуализъм и установяване на фалшива универсалност.

Първите  феминистки  признават  женската  другост,  но  я  принизяват  и  обезценяват

атрибутите на майчинството, а това води до ново утвърждаване на йерархията мъжко-

женско,  субект-обект,  активност-пасивност.  Същевременно  тя  се  разграничава  и  от

крайния диференциализъм, чийто недостатък вижда в прекаленото акцентиране върху

анатомичните различия.  „Няма нищо по-лошо от мечтата за общество, създадено от

себеподобни, които са освободени от конфликти поради самото подобие“, отбелязва тя.

Отношенията между мъжкото и женското са като безкрайна непредвидима игра. Самото

различие,  обаче  е  универсално,  то  се  обуславя  от  принципа  на  любовта,  смъртта  и

възпроизводството на себеподобните. 

На  логиката  на  липсата  Агасински  противопоставя  играта  на  различието  и

смесеността. Логиката на смесеността – това е двойната версия на човека, без едната

страна да бъде по-низша от другата;  тя прави видима двойната кастрация, т.е че нито

мъжът, нито жената са цялото човешко същество; противопоставя всеки от двата пола

на собствената му недостатъчност, която не в това да имаш или нямаш (пенис), а да

бъдеш  само  мъж  или  жена.  Агасински  призовава  да  се  отиде  много  по-далеч  в

признаването на различието и асиметрията: всеки пол да се описва не чрез другия, а

чрез  подбор  на  множество  разграничителни  елементи,  като  напр.  плодовитостта  и
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ролята във възпроизводство.

„Няма  никакво  основание“  плодовитостта  като главен  разграничителен  белег

между мъжете и жените да се смята за недъг. Абсурдно е твърдението, че плодовитостта

не е обвързана с проект, защото противопоставянето между пасивно понасяната съдба и

активното обвързване с някакъв проект не подхожда на акта да даряваш живот, „който

едновременно е резултат и от естествен императив, наричан в миналото инстинкт, и от

обмислен  проект,  който  включва  някакъв  избор.  За  нея  “осъзнатата  плодовитост  е

повече от проект“. Майчинството не може да бъде ограничено до чисто биологичните

му аспекти. То е и зов за отговорност: „свободата да се мисли и действа не се състои в

отричането на всяка необходимост, а в съзнаването на необходимостта в смисъла на

Спиноза, че колкото повече съм предопределен, толкова повече съм свободен“. Именно

чрез  раждането  субектът  трансцендира  собствената  си  индивидуалност  и  създава

бъдеще извън собствения си живот [Агасински, 2001: 12-16]. Така Агасински дава още

едно тълкуване на различието (проявявано от поколение на поколение): то поддържа

човешкостта  отвъд  продължителността  на  един  индивидуален  живот.  Тезата  й:

поведението, което традиционно се квалифицира като майчинско, не само че не затваря

в иманентносттта, а напротив, представлява универсален модел за отваряне към другия.

У  Агасински  прочитът  на  различието  става  повод  за  нов  прочит  на

универсалното.  Тя  изгражда  представата  за  един  включващ,  приобщаващ

универсализъм. Според нея въпросът не е „за“ или „против“ универсалното, а в това да

му се придаде конкретен смисъл, защото абстрактната универсалност запазва само най-

главното и формалното от  човешкото.  „Грехът“  на  абстрактния универсализъм е,  че

отъждествява човешкото или субекта с един от двата полюса на различието.

Позициите на Агасински и мястото на различието в нейната теория се очертават

още по-ясно в в книгата й Жени между пол и джендър. Възможно ли е джендърът като

конструкт,  означаващ  социално  обусловените  роли  на  индивидите  като  функция  на

пола, да заличи изначалната дистинкция мъж-жена? Според френската авторка има два

пола и различието между тях се дефинира на основата на участието им в прокреацията.

Напротив, други феминистки авторки, като Джудит Бътлър, считат, че няма основание

за такова твърдение. Нещо повече, в качеството си на съвкупност от културни значения,

джендърът по никакъв начин не произтичал от пола; погрешното им обвързване идвало
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от необосновано вярване в наличие на паралелност и миметично отношение между тях.

Така, докато авторки като Агасински поддържа половата бинарност, други като Бътлър

я обявяват за плод на конвенция. За разлика от Бътлър, според която пол и джендър са

напълно  независими,  Агасински  настоява,  че  разнообразието  от  сексуалности не

премахва дуалитета на половете, че хората са живи тела и тезата за джендъра като нещо

напълно откъснато от „пола“, с който се раждаме, е несъстоятелна; доказателство за

това  е  ролята  в  прокреацията,  която  свидетелства,  че  не  може  да  се  елиминира

биологичният фактор [Agacinski, 2012].

Начинът,  по  който  понятия  като  смесеност,  различие,  дуалитет  се  вписват  в

постфеминистката  теория  на  Агасински,  свиделства  за  оригиналността  на

интерпретацията й. При нея, а и в диференциалистката парадигма като цяло, различието

не е атрибут на изтласканото в негатива женско, то не е нито в единия, нито в другия

пол, а дефинира пространството между тях. Различието е устойчива характеристика на

отношението между мъжката  и  женската  другост.  То  е  и  отговор на  еднообразието,

защото, за разлика от феминистки, които, говорейки за различните, разбират тези, които

са носители на нетрадиционни сексуални ориентации, Агасински приема, че техните

представители  по-скоро  генерират  еднообразие.  Типичният  за  френската  философка

термин  „смесеност“  също  има  своя  специфика.  Тя  е  смесеност  при  запазване  на

диференцираността,  която  няма  нищо  общо  с  половата  или  джендърна

неопределеност.  Смесеността  означава  запазване  на  различието,  позитивна  визия  за

това  различие,  както  и  равнопоставеност  на  две  основни  другости.  Тази  генерална

рамка не изключва, а напротив, предполага многообразие от сексуални идентичности и

практики, които обаче не дефинират различни полове, доколкото полът, като вкоренен в

биологичното, се определя от ролята в прокреацията. 

Феминистката  авторка  оспорва  начина,  по  който  „джендърът“  се  тълкува  от

куиър-теориите:  според  Бътлър  това  да  си  мъж  или  жена  е  нещо  като  „културни

доспехи, които всеки може да грабне и да се накичи независимо от пола си“. Какъв

феминизъм  и  каква  борба  за  равенство  има  там,  където  категорията  „жена“  не

съществува,  а  жените нямат  нищо общо помежду си,  пита  тя.  И още:  как  без  тази

категория  да  се  осмислят  начините  на  присвояване,  на  което  жените  са  били  и

продължават  да  бъдат  обект?  Според  Агасински  теорията  на  Бътлър  не  обосновава
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наличието на „подривни“ идентичности и подривен феминизъм: напротив, самата тя е

подриване на феминизма. Убедена е, че както борбата срещу сексизма, за равенство на

двата пола, така и тази за равноправие на различните сексуални ориентации имат право

на свой „град“. В същото време, обаче, е не по-малко убедена, че куиър-идентичностите

(т.е.тези,  които  почиват  върху  различните  сексуални ориентации),  не  биха  могли да

изместят изначалната разлика по пол. Куиър-теориите „не престават да ни набиват в

главите, че  всичко е култура, всичко е конструкт, без да се запитат как  се е създала

самата история на културите“ [Agacinski, 2012: 6]. Заедно с природата те се опитват да

прогонят самия живот, да девитализират живото човешко тяло, което е резултат и от

природна, и от културна еволюция. Агасински настоява “човешкото приключение” да

бъде съхранено в неговата мъжка и женска определеност. 

Различие и грижа: етически и политически проекции

Със своята  оригинална концепция за  различния  глас етиката  на  грижата дава

повод за серия от дебати, основният от които е дали става дума за „женска“ етика,

т.е.такава, която почива върху някаква предзададена биологична и психическа същност,

или  за  феминистка етика,  т.е.  такава,  която  оспорва  фалоцентричния  порядък  и

проправя  пътя  на  един  отворен,  феминистки  субект. Всъщност  не  две,  а  три  са

обосновките, които си оспорват етиката на грижата: първо, налага се изводът за връзка

между пол и етика на грижата; второ, между джендър и етика на грижата; и трето, за

етиката на грижата като резултат от един децентриран, променящ се и винаги отворен

към другия субект. Първото я обвързва с женското като биологична и психологическа

даденост; второто – със социалния пол, експлицира нейната джендърна обуловеност; а

третото я превръща в част от теориите, насочени срещу фалоцентризма. 

Обяснението за привидната неустановеност, за „конфликта на интерпретациите“

на концепта за грижа може да потърсим в тезата на Дерида за онтологичната специфика

на женското, формулирана по повод предложения от Левинас прочит на женското. За

Дерида,  досегаемо  и  недосегаемо,  „женското  като  място  на  противоречие на

формалната  логика“  не  може  да  бъде  разбрано  без  допускане  на  същност,  чийто

онтологичен статут е в това да бъде  променлива;  с  това то показва възможностите за

преход и парадоксално съжителство на две противоположности [Derrida, 1997].  
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Според  Патриша Пейпърман, като насочва вниманието си към подценявана до

този момент реалност,  етиката на грижата показва,  че етиката на справедливоста не

може да покрие напълно областта на морала. Пейпърман разглежда етиката на грижата

като  радикализация  на  феминизма  и  реабилитиране  на  пренебрегвания  полюс  на

етическия дискурс в движението му между две конкурентни позиции [Paperman, 2008].

Различието е вплетено и в тезата за контекстуалността. За разлика от принципа, който

търси общото, контекстът извежда на преден план различието и насочва към отчитане

на спецификата. Отговор на упреците в релативизъм, които среща  контекстуалността

като характерна особеност на етиката на грижата отново бихме могли да потърсим у

Дерида и в тезите му за апориите на справедливостта и нерешимостта на моралния

избор.  В  такава  перспектива  отчитането  на  конкретния  контекст,  на  чувствата,

желанията  и  личната  история  не  е  несъвършенство  и  търсене  на  мотивация  в

неосъзнато  поведение,  а  залог  за  автентична  преценка,  която  непременно  включва

момент на нерешимост, избор и откъсване от готовите максими [Derrida, 2005].

По думите на Джоан Тронто не е проблем грижата да се издигне до ранг на

универсален  императив  –  да,  трябва  да  се  грижим за  другите.  Но  според  нея,  ако

принципите й се откъснат от специфичните практики, които изисква всяка конкретна

ситуация, грижата ще изгуби смисъла си.  Насочвайки вниманието си към уязвимостта

като предзададена и  всеобщо споделена  от човешкия род участ, от една страна, и към

различните  й конкретни  форми,  от  друга,  представителките  на  етиката  на  грижата

изграждат  визията  за  един  поливалентен,  осигуряващ  прехода  от  етическия  към

политическия  дискурс  концепт  [Tronto,  2005].  За  разлика  от  принципа,  който  търси

общото,  контекстът  извежда на  преден план различието и  насочва  към отчитане на

спецификата.  Не  само  принципите,  но  и  емоциите  и  контекстът,  в  който  протичат

действията ни, следва да бъдат взети под внимание като определящи техния морален

характер. Преходът от  етически към политически дискурс се мотивира с изначалната,

предзададена уязвимост на човешката участ. Тронто извайва грижата като поливалентен

концепт, еднакво продуктивен в частната и публичната сфера, в етиката и  социалната

теория и обосновава  неговите четири модалности:  загриженост за;  грижа за,  която

предполага и  поемане на отговорност –  двете форми са равностойни, но в случая с

„грижа  за“  водещ  е  контекстът;  предоставяне на  грижа;  получаване на  грижа;
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предоставянето на грижа мобилизира компетентността на даващия, а получаването на

грижа е израз на способността ни да откликваме на предоставените грижи. Грижата се

освобождава от контекста на женскостта и става отговор на породената от уязвимостта

ситуация. Очевидно етиката на грижата се опира на два противоположни подхода. От

една страна,  нейните последователки настояват на  общата участ,  от  друга,  споделят

виждането  за  конкретен  подход  и  различен  тип  загриженост  към  уязвимостта  в

зависимост от спецификата й. 

Степени на различие и номаден субект

Докато  диференциалистките  считат,  че  половото  различие  е  универсално,

антиесенциалистките насочват критиките си към него, защото приемат, че то води до

фиксиране  в  границите  на  определена  идентичност,  зададена  от  опозицията  мъжко-

женско. Полемиките между диференциалистките и привърженичките на джендърната

теория  Рози  Брайдоти  разглежда  като  противопоставяния  между  „две  форми  на

редукционизъм  –  идеалистически,  т.е.редукция  до  текстуалността,  при  едните  и

материалистически,  т.е.  редукция  до  материалността,  при  другите,  като  и  двете  са

„крайни версии на есенциализма“. Брайдоти разглежда разделението на пол и джендър

като  „удобна  бинарна  опозиция“,  губеща  своя  политически  и  епистемологически

смисъл в не-англоезичен контекст, в който предпочитаният термин си остава „полово

различие“. Като приема  нуждата от деесенциализация, феминистката авторка изтъква,

че категорията  различие е по-евристичнa в сравнение с категорията  джендър, защото

дава възможност за диференциране субектността на жените. 

Според Брайдоти в понятието „жена“ е заложен парадокс: това е понятие, което

стои в основата на феминизма, в същото време обаче то е подложено на критика от

самите  феминистки.  Брайдоти  разглежда  феминисткия  проект  като  съвкупност  от

степени, или нива, на  различие. Първото засяга различието между мъже и жени; тук

основните  характеристики  на  субекта  са  фалогоцентричност,  универсалност,

рационалност, отрицание на телесното;  техен контрапункт са женските характеристики

като: субект, „различен от“, т.е.носител на липси и обезценено различие; неосъзнатост;

ирационалност; отъждествяване с телесното [Брайдотти, 2000]. Според феминистката

авторка  на  това  ниво  на  анализ  главният  фокус  е  критиката  на  изключващия
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универсализъм,  а  целта  на  феминисткия  проект  е  утвърждаването  на  жената  като

субект, различен от мъжа. 

Второто  е  насочено  към  алтернативните  форми  на  феминистка  субектност  и

различните типове женски опитности, т.е. върху различията между жените; той включва

многообразието от форми на женския субект.  Тук Брайдоти противопоставя “жената

като другия”, т.е. негативираната жена, на „реалната жена“. 

Третото  ниво  обхваща  вътрешните  различия,  присъщи  не  на  обобщената

категория  „Жена“,  а  на  „всяка  реална  жена  или  на  жената-феминистка-субект“:  тук

водеща  е  вътрешната  множественост,  конкретния  опит  и  живата  памет;  негова

особеност е, че включва не само съзнателния субект, но и субекта на несъзнаваното.

Докато  първите  две  нива  принадлежат  към  линейното  историческо  време,  общата

ситуация  на  женското  изключване  и  „големия  разказ“  на  общата  памет,  третото  е

обвързано  с  вътрешното,  дискретно  време  на  генеалогията,  с  „малките  разкази“  на

конкретния житейски опит [Брайдотти, 2000]. 

Това  виждане  на  феминисткия  проект  като  „степени  на  различие“  намира

продължение  и  в  собствената  й  рефлексия  за  идентичността  като  средище  на

различия,  която  е  и  опит  за  преодоляване  на  противопоставянето  есенциализъм-

антиесенциализъм. Пред критиката  на  патриархалната  система Брайдоти предпочита

позитивното утвърждаване на женските ценности: от тук и възхищението й към Дельоз,

успял  да  извади  на  светло  продуктивните  и  позитивни  сили  на  различието  и  към

Иригаре, която се е опитала да промени разбирането на „различието-като-диалектика“.

Брайдоти  пише:  „Различието  е  било  използвано  за  създаване  на  отношения  на

доминация и изключване, така че „различен от“ е започнало да означава „по-малко от“,

„струващ по-малко от“ [Braidotti, 1996]. За нея тезите на Дельоз са особено релевантни

за феминизма:  Дельоз разглежда половото различие като „врата,  откриваща пътя към

разбирането на всички останали различия и техен страж“. Докато мъжкото се асоцира с

битието,  трансценденталния  нарцисизъм,  центъра  и  неподвижността,  женското

символизира процеса. Концептуализирането на жената като процес на ставане,  чието

разгръщане води до качествени промени и „прекодиране на субекта“, бележи серия от

трансформации и способност за трансгресия, които обаче са достъпни и за двата пола:

значи  ставането-жена,  като  възможност  за  преодоляване  на  фиксираната  полова
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идентичност изобщо, поставя под съмнение „метафизическата увереност в полярността

между  половете“.  Не  по-малко  значима  е  и  неговата  позитивна  интерпретация  на

желанието,  което,  извадено  от  психоаналитичния  контекст  и  директно  свързано  със

социалното и политическото, се превръща в могъща подривна сила. Брайдоти вижда в

това път към преодоляване  контрола на институциите,  които овладяват творческата

енергия,  откъсват  я  от  „трансформативните  виртуалности,  които  носи“  и  така

съхраняват системата, част от която са не само силовите, но и джендърните отношения.

Като  отбелязва, че, ако за Люс Иригаре метафизическият въпрос за половото

различие е  „хоризонт на  феминистката  теория“,  а  за  Бътлър въпросното различие  е

проблем,  който  трябва  да  се  преодолее,  Брайдоти  споделя,  че  нейната  собствена

философия винаги е била философия на различието. Още в главата Половото различие

като  номаден  политически  проект,  включена  в  Номадни  субекти, тя  вижда

собствената  си  задача  в  опита  да  разчупи  канона  на  западния  феминизъм,  който  e

отхвърлил половото различие „в името на една полемична форма на антиесенциализъм

или на един утопичен опит за позициониране „отвъд джендъра“ [Braidotti, 1994]. 

Брайдоти  изгражда  своята  визия  за  различието  във  връзка  с  теорията  за

номадния субект,  която в значителна степен е вдъхновена от  Жил Дельоз и  Феликс

Гатари.  В  нея  мнозинство  и  малцинство  изразяват  не  количествено,  а  йерархично

отношение; малцинството се разглежда не като състояние, а като процес на ставане, при

което целта на миноритарната политика не е конституиране на “малцинството” като

стабилна съвкупност, а, напротив, непрестанно продуциране на ставане-малцинство и

отказ  от  ретериториализация  в  рамките  на  някаква  общност:  едно  непрестанно

продуциране на движение,  което, по думите на Дидие Ерибон, „увлича всичко, а не

само  това,  от  което  миноритарният  се  разграничава,  от  което  се  дистанцира  и

отклонява“ [Eribon, 2003/2007]. 

Номадният  субект  се  различава  от  модерния  субект  по  своето  качествено

многообразие,  което  обаче  е  различно  от  „присъщата  на  капитализма  количествена

множественост“,  т.е.  тази,  която  покрива  само  пространственото  разгръщане  на

различия с цел установяване на ефективно господство над индивидите. Онова, което го

прави уникален, е идеята за позитивна структура и за интегрираност с окръжаващата

среда,  нещо,  което  го  отличава  и  от  деконструирания  субект.  Неговото  „ставане-
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недоловим“,  дефинирано  от  Брайдоти  като  изригване  на  желание  за  бъдеще,  което

премоделира настоящето, възниква в момента, когато релационният характер на субекта

достигне  своята  връхна  точка.  След  като  е  изтласкал  надалече  своите  граници,

номадният  субект  придобива  нова  мощ  и  тази  мощ  съвпада  със  самата  загуба  на

идентичността му. Но тази загуба е само привидна, всъщност тя води до нов, позитивен

етап  в  изграждането  на  субектността.  Жива  връзка, living  nexus,  той  има  нужда  от

другия, но не за да се хипостазира в него, както у Левинас, а за да остане отворен за

безброй възможности. И за разлика от Иригаре, при която релацията остава в рамките

на отношението субект-субект,  при Брайдоти другият, така необходим за разцвета на

релационния субект, може да бъде човек или не-човек. Този номаден субект, към който

според Брайдоти, поради собствената си маргинализация жените се приспособяват по-

лесно, запазва отстоянието си както от наложената от мажоритарния субект норма, така

и от изкушението да формира своя общност, своя мажоритарност. Неговите движения

съхраняват играта като отвореност към бъдещето и преодоляват ограничаваща роля на

центъра.

Номадният  субект  е  субект  в  процес  на  ставане,  перманентно

детериториализиран  и  по  силата  на  това,  непрестанно  объркващ  икономията  на

фалогоцентричната  империя.  В  същото  време  обаче  той  е  ситуиран  политически.

Специфичен момент  от  вижданията  на  Брайдоти  е  разграничението,  което прокарва

между идентичност  и политическа субектност.  Докато политическата субектност е

израз на съзнателна, волева позиция, идентичността, напротив, е заложена дълбоко в

несъзнаваните процеси. Тя представлява сложно, многомерно цяло, в което действат и

противоречия,  и  „политическа  некоректност“,  и  несъзнавани  и  неподдаващи  се  на

рационален  контрол,  интернализирани  образи:  несъзнавани  спомени,  „които

господстват над нас много по-силно, отколкото всеки морален императив”, пише тя в

Номадна  теория.  Брайдоти  въвежда  терминa  „политика  на  локация“  (набор  от

алтернативни  памети,  които  се  активират  от  мислителя,  оказващ  съпротива  на

доминиращите  представи).  Политиката  на  локация  насочва  вниманието  си  към

мястото,  от  което  долита  женският  глас;  тя  произтича  от  контекста,  обуславящ

специфичните „ставания“ и асиметричните релации при мъжете и жените. 

За  Брайдоти етичният живот „не е даденост,  а проект“,  а номадният субект е
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„етически субект на устойчиво ставане“, пулсиращ в синхрон с променящия се свят.

Процесът на ставане-етичен не съвпада със стриктното прилагане на моралните норми,

защото утвърждаващата сила на живота е противоположна на морала като своеобразна

форма  на  застраховка-живот.  Това  е  така,  защото  Брайдоти  разглежда  живота  като

съвкупност  от   bios  и zoe. Докато  zoe  е  „присъщата  на  живата  материя  свръх-

виталност“, bios отпраща към света на човешкото и социалните връзки. Виталността на

zoe е опозиция на bios, т.е. на продуцирания от дискурса смисъл [Braidotti, 2006]. Тези

две различни по природа и насоченост сили си дават среща в човешкото тяло, търсейки

форми за своето въплъщаване, но bios, т.е. рационалният полюс, е овладял и подчинил

неподправената виталност на zoe. Номадната етика не се стреми да избегне болките, а

по-скоро да преодолее примирението и пасивността, които произтичат от това, че човек

е бил наранен и обезправен. Тя е етика, изградена върху емпатията и афективността,

заличаваща границите между видовете,  пространството и времето,  казва Брайдоти и

нарича „био-центриран егалитаризъм“ тази етика на устойчивите ставания.  

У Брайдоти ставането-жена е процес, който може да бъде пълноценно осмислен

само по линия на половата диференциация  – нещо, което според нея Дельоз и Гатари

пропускат да разгледат.  За разлика от номадния проект на Дельоз,  който е ситуиран

вътре във философията, макар и срещу доминиращия канон – Брайдоти подчертава, че

феминистките мислят за ставането извън утъпканите пътища на академичния живот, в

единение на живот и мисъл за постигане на дългосрочен проект на трансформация.

Затова нарича феминизма философия на промяната, която носи различието вътре в себе

си. Разнопосочните „феминистки реапроприации на женското“ не я притесняват, а гледа

на тях като на „калейдоскоп от възможни стратегии, потенциално противоречиви, но и

високо подривни“ [Braidotti, 2006].

За Брайдоти  различието е „процес на ставане в сърцето на материята“, то е залог

за живот. Различието е в основата на собствената й теория, но то е и фокус, чрез който

тя оценява развитието на феминистките теории: от изтласканото в негатива различие

между  мъжко  и  женско,  през  насищането  му  с  позитивни  конотации  и  търсене  на

вътрешните  различия  до  мултиплицирането  му  и  превръщането  му  в  ключ  към

раждането на номадния субект. 
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Различието като основа на нов тип релация 

Анализът  на  различните  модуси  на  релацията  с  другия  като  толерантност,

признаване,  битие-за-другия  и  отговорност  (предонтологична  у  Левинас  и  търсеща

опора в онтологията у Йонас) налага извода за наличие на специфичен, изграден върху

свързаността и релацията, феминистки прочит на отношението към другия.  И етиката

на различието (Иригаре), и постфеминистката философия на смесеността (Агасински),

и   етиката  на  грижата  утвърждават  различен  тип  икономия,  в  която  не  пазарът  и

количеството, а качеството и уважението към различието играят водеща роля. Иригаре

говори за жените като за по-релационни създания, притежаващи способността да се

проецират извън самите себе си. Схващането, че те са битие-с-другия, че по-успешно

съчетават два регистъра (дух и тяло; частно и публично) се споделя и от етиката на

грижата. С тезата си за уязвимостта като всеобща участ на човешкия род, тя изгражда

картина,  в  която  водещи  са  свързаността  и  включването.  Общото  между  така

представените  феминистки  теории  е,  че  те  са  зов  за  защита  на  различието;   че

вграждат повелите на  нов тип етика и нов тип отговорност,  която включва не само

човека,  а  живота  изобщо  и  на  пазарната  логика  противопоставят  свързаността  и

релацията.

Парадоксът е в това, че в тези теории именно теоретизирането на различието

допринася за изграждането на рефлексия, в която водеща е заедността. Запазването

на различието стои в основата на концепция за балансирано и взаимно обогатяващо

междудвамие. Така тезата на Иригаре за ролята на качественото различие, което, ако не

е включено в биполярната структура на някаква йерархия, може да стане предпоставка

за  мир,  защото  възпитава  в  уважение  към  другостта, намира  приложение  първо  в

собствената  й  теория.  В  постфеминистката  теория  на  смесеността  на  Силвиан

Агасински  различието,  едновременно  биологично  закотвено  и  социално  обусловено,

дефинира пространството между двата пола. Фундаментална и универсална ценност –

„толкова  етична,  колкото  и  биологична“,  смесеността  не  е  път  към  полова

неопределеност  и  пролиферация  на  джендърни  идентичности,  а  напротив,  означава

запазване на различието и позитивна визия за това различие. Теорията на смесеността

на Силвиан Агасински опредметява различието като пресечна точка на биологично и

културно в наличието на многообразие от сексуалности, но само на два пола, с което
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предпоставя  дебата  различие-джендър,  чиито  социални  проекции  не  отстъпват  на

неговата теоретична значимост.

Въпреки  че  не  се  интерпретира  като  свързана  с  деконструктивизма,

феминистката етика на грижата следва деконструктивистки подход. Тя деконструрира

монолитния  етически  дискурс  на  доминиращите  теории  на  справедливостта;

предоставя възможност за няколко, до голяма степен противоположни, прочита; няма

претенциите „различният глас“ да се превърне в „глас-А“; разкрива, че този глас не е

приоритет на женскостта, а хвърля мост между мъжко и женско, частно и публично;

отчита  и  принципа,  и  контекста.  Феминистката  етика  на  грижата  осъществява

принципите на  деконструкцията  на  доминиращия етически  дискурс,  като  разширява

обхвата на справедливостта,  изхождайки от разбирането, че,  поради случването си в

различни контексти, всички изискващи морален отговор ситуации, не могат да бъдат

подчинени на неизменно действащи императиви.

Фокусираните  върху  различието  тези  на  Брайдоти  очертават  спецификата  на

нейната  позиция  като  отстояние  както  от  диференциалистката  фиксираност  върху

различието  мъжко-женско,  така  и  от  неговите  джендърни  пролиферации.  Като

концептуализира  позитивните  конотации  на  различието,  Брайдоти  го  превръща  във

фокус, който допринася за оценката на отделните етапи в развитието на феминистките

теории: от различието между мъжко и женско,  през вътрешните различия у жената,

дефиниращи алтернативни форми на феминистка субектност и различни типове женски

опитности до различията  на „всяка  реална жена или на жената-феминистка-субект“.

Това виждане на феминисткия проект като „степени на различие“ намира продължение

и в собствената й визия за идентичността като „игра на различията“. В рефлексията на

Брайдоти  отчитането  на  различните  „локации“,  маркиращи  един  или  друг  тип

доминации  и  съпротиви  и  мултиплицирането  на  различията  предизвиква

мултиплициране на релациите и превръща субекта във възел от интерконекции.

„Универсалното-медиация“ и „жива връзка“ при Иригаре,  „универсалното със

знак  плюс“  при  Агасински,  универсалното  като  всеобща,  белязана  от  уязвимост,

човешка участ в етиката на грижата, са многообразните и многообещаващи лица на тези

отчитащи неговия парадоксален характер рефлексии. В тях именно отношението към

различието, неговото  интегриране  или  изтласкване,  става  крайъгълен  камък  при
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определяне  автентичността  на  универсалното.  Белязало  неговото  конкретно  минало,

различието е залог и за неговото бъдеще, доколкото само приелото в себе си различието

универсално може да бъде жизнеспособно. 

Общото в представените феминистки теории на различието е, че, като изхождат

от реабилитирането на женското, те в крайна сметка достигат до мащабни обобщения

върху релацията  с  другия  и  другостта  изобщо.  Те  се  изграждат  като  философии на

заедността,  в  които  битието-с-другия  играе  водеща  роля.  В  тях  акцентът  върху

различието  става  основа  на  нов  тип  свързаност,  съхраняваща  другостта  и  на  двете

страни.  Виждаме  го  при  Иригаре:  във  връзката  със  себе  си  като  възстановяване  на

автоафекцията  чрез  женската  медиация,  в  разбирането  на  „живота  като  релация“,  в

тезата  за  хоризонталната  релация  като  опозиция  на  вертикалната  структура  на

йерархията и в тази, че демокрацията „започва между двама“; при Агасински: в тезата

за  смесеността  като  съхраняване  на  двойната  версия  на  човека;  при  Тронто:  в

диалектиката на отдаването и приемането на грижа; при Брайдоти:  в интегрирания със

своята  среда  субект  и  в  номадната  етика  като  поддържане  процеса  на  ставане,

миноритарния статут и отказа от ретериториализация. Феминистките рефлексии върху

различието се проявяват като своеобразни етики на отговорността, чиято специфика е

да функционират в конкретен житейски контекст, в който водещ е балансът между две

другости. По  същество  тези  феминистки  теории  на  различието  представляват

реализиране  на  деконструктивисткия  проект  за  достигане  до  „парадоксалното

значение“ на релацията между същото и другото.
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Paperman,  P. 2008.  Introduction  à  la  nouvelle  édition.  Une  voix  différente,  Paris:

Flammarion.

Schor,  N.  1993. Cet  essentialisme  qui  n’en  est  pas  un  :  Irigaray  à  bras-le-corps.  In:

Féminismes au présent, supplément à Futur Antérieur.
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Abstract
The current state of gender morality from a philosophical point of view is considered in the
article. The author focuses on sexual minorities and people who are dissatisfied with their
gender. Critical analysis of the optimal gender correlation is given. The femininity constants
and the masculinity algorithm are compared, the risks of their dissonance are determined. The
gender tolerance phenomenon is interpreted dialectically through the prism of the «middle
gender» concept; negative tendencies arising from such a sociobiotic paradigm are shown.
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reversibility.

Пролог. Гендерные отношения на нашей планете и их репрезентации в сфере

морального сознания весьма сложны и противоречивы, что отчасти обусловливается

формированием так называемой постмодернистской этики [Минева: 2016].  В данной

публикации  мы  покажем  это  на  примере  отношения  к  людям  с  нетрадиционной

ориентацией.  Речь  пойдет  о  сексменьшинствах  и  людях,  неудовлетворенных  своим

полом и желающих его смены (либо уже осуществивших данное намерение).  Чтобы

реализовать задачи данной работы, прежде всего, целесообразно уточнить некоторые

исходные  базовые  гендерные  и  моральные  регулятивы  (принципы),  а  затем

остановиться на причинах, которые ведут к отклонению тех или иных групп людей от

признанных социумом нравственных норм и традиций поведения.
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О  «природе»  гендера.  Природа  за  миллионы  лет  сформировала  два  пола,

которые, с одной стороны имеют отличия в пропорциях тела, особенностях психики и

ментальности, а с другой стороны, тесно взаимодействуют и дополняют друг друга в

самых различных аспектах социобиотического бытия. Вот что писал об этом русский

мыслитель  В.  В.  Розанов:  «Мужская  душа  в  идеале  —  твердая,  прямая,  крепкая,

наступающая, движущаяся вперед, напирающая, одолевающая: но между тем ведь это

все — почти словесная фотография того,  что стыдливо мужчина закрывает рукою!..

Перейдем к женщине:  идеал ее характера,  поведения,  жизни и вообще всего очерка

души — нежность, мягкость, податливость, уступчивость. Но это только — названия

качеств  ее  детородного  органа»  [Розанов,  1990:  39—40].  Обводы  тела  и  рук,

скульптура  лица — все это находится  в  гармонии с чертами характера мужчины и

женщины. Согласование телесного, детородного и психического отнюдь не случайно.

В противном случае, мужчины и женщины могли бы употребить свои характеры где

угодно и с кем угодно, но только не в отношениях друг с другом.  Или по-другому:

если  бы  было  иначе,  мужчины  и  женщины  могли  бы  использовать  свои  тела  как

угодно,  но  только  не  в  своих  взаимоотношениях.  Впрочем,  тогда  не  было  бы  ни

мужчин,  ни  женщин.  Следовательно,  характеры  мужчин  и  женщин  находятся  в

согласии  с  их  телесной  организацией,  а  различия  в  поведении  мужчин  и  женщин

обусловлены как социальными, так и биологическими влияниями [Искрин, 2001: 48,

53].

Оптимальное гендерное соотношение. Геном (ДНК) является общим для всех

разумных  существ  во  Вселенной,  а  человеческое  существо  в  качестве  стандарта

разумности  —  венец  ее  творения.  Для  успешного  воспроизводства  потомства,  как

правило (но не всегда!), требуется больше женщин. Однако в случае, если количество

населения  данной  страны  или  региона  начинает  превышать  оптимальные  границы,

перевес переходит к мужчинам.  Ныне в ряде стран (прежде всего в Юго-Восточной

Азии) соотношение полов доходит до 122 к 100,  т.е.  на 100 девочек рождается 122

мальчика, так как родители, узнав, что беременность должна разрешиться рождением

девочки,  прибегают  к  аборту  [Юдин,  2013:  367].  Для  каждой  страны  или  региона

существует свое оптимальное соотношение полов.  Приведем несколько характерных

примеров.
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Китай.  В  стране  соотношение  полов  значительно  отклоняется  от

среднестатистического,  так  как  количество  мужчин  превышает  число  женщин.  Это

соотношение  таково:  52 на  48 % в  пользу  мужчин  (последних  больше на  18  млн.)

[Булычёв,  Победоносцев,  2016:  172].  Данная  ситуация  способствует  уменьшению

общего  количества  китайского  населения,  которое  приближается  к  полутора

миллиардам. По расчетам китайских ученых, количество населения в стране достигло

критической величины и дальнейшее его увеличение нецелесообразно. Сложившаяся

демографическая ситуация нашла свое отражение в характере общественного сознания,

политических,  правовых  и  нравственных  ориентациях  китайского  социума.  Так  на

государственном уровне было введено строгое правило: одна семья — один ребенок.

На  уровне  обыденного  гендерного  поведения  ситуация  нашла  свое  выражение  в

стремлении оставлять по преимуществу мальчиков и, по возможности,  не допускать

рождения  девочек.  Подобное  поведение  стало  повсеместно  одобряться  и

санкционироваться  нормами  морали.  Аналогична  ситуация  в  Индии,  население

которой  превышает  1  млрд.  Соотношение  полов:  53  на  47  %  в  пользу  мужчин

[Булычёв,  Победоносцев,  2016:  172].  И это отнюдь не случайно.  Так,  исследование,

проведенное  в  Бомбее,  показало:  из  8000  абортированных  зародышей  7997  были

женского пола [Юдин, 2013: 367]. Россия. Соотношение полов: 54 на 46 % в пользу

женщин  [Булычёв,  Победоносцев,  2016:  172].  В  стране  существует  определенный

резерв,  который  можно  использовать  для  увеличения  числа  родившихся.  Здесь

отсутствует явное предпочтение в пользу детей какого-то одного пола. Скорее,  есть

стремление  иметь  в  семьях  детей  обоих  полов.  Этим  интенциям  соответствует  и

гендерная мораль (на теоретическом и обыденном уровнях).

Заметим  здесь,  что  количественный  перевес  мужчин  постепенно  принимает

размеры, которые могут иметь серьезные деструктивные последствия: в частности, это

может привести к росту гомосексуализма. 

Константы  феминности  vs алгоритм  маскулинности.  Но  вернемся  к

теоретическим  аспектам  проблемы.  Гендерные  атрибуты  —  маскулинность  и

феминность  — в первом приближении формируются как абсолютные стороны и не

суть  результаты  смешивания.  Это  как  бы  готовые  образы  мужчин  и  женщин.

Неидентичность  маскулинности  и  феминности  создана  с  целью  эффективного
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продолжения человеческого рода. Каковы наиболее существенные отличия атрибутов

гендера — феминности и маскулинности?

Существует  пять  самостоятельных  алгоритмов  феминности,  которые

запрограммированы на генетическом уровне и постоянно конкурируют между собой. И

ни один из них не может быть доминирующим, если речь идет о жизни женского пола

в  целом.  Эти  константы  таковы.  1.  Алгоритм  защиты  ребенка,  который  связан  с

деторождением  и  стремлением  вырастить  полноценного  человека.  2.  Константа

практичности,  которая  проявляется  в  повседневной  жизни  в  постоянном  учете

значения  материальных,  психологических,  духовных  и  иных  факторов  жизни.  3.

Алгоритм  зависимости  от  мужчины,  предполагающий,  что  мужчина  необходим

женщине  как  опора  (материального  и  иного  плана).  4.  Алгоритм  эгоцентризма.  5.

Алгоритм приспособления (реальная жизнь нередко требует проявлять находчивость,

использовать хитрость и т. п.) [Булычёв, Победоносцев, 2016: 177—178].

Мужской  алгоритм носит  целостный  характер,  предполагающий

целеустремленность  и умение не отклоняться  и  не уходить в  сторону при решении

жизненно важных задач. Поэтому он более прямолинеен в своих действиях. Мужчина,

как правило, в большей мере тяготеет к абстрактному теоретическому мышлению, в то

время  как  у  женщины  сильнее  развит  практический  интеллект  и  жизненно  важная

интуиция.

В реальной жизни эти различия приводят к тому,  что мужчина,  как правило,

выступает  лидером  в  решении  научных,  философских,  технических  проблем.

Женщины, в свою очередь, являются лидерами в создании гармоничных социальных

отношений  на  макро-  и  микроуровне,  они  более  чувствительны  к  императивам

нравственной солидарности и морального сочувствия, к идеалам красоты.

Диссонанс  феминности  и  маскулинности.  При  формировании  единого  —

генетического и гормонального — механизма будущего человека соотношение генов и

гормонов может оказаться недостаточно точным. На уровне индивида это проявляется

как  некоторое  «повреждение»  человеческой  природы,  которое  выражается  в

диссонансе  во  взаимосвязи  мужественности  и  женственности,  маскулинности  и

феминности.  Причем  данный  процесс  постоянен,  что  находит  свое  отражение  в

наличии достаточно устойчивой величины десинхронизации, находящейся в пределах

3—8  %  [Булычёв,  Победоносцев,  2016:  174].  В  результате,  от  века  к  веку,  от
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тысячелетия  к  тысячелетию  существует  группа  людей,  у  которых  маскулинные  и

феминные  стороны  находятся  в  дисгармоничном  и  порой  хаотичном  состоянии.

Генетический  стержень  мужчин  и  женщин  близок  к  абсолютности.  Другое  дело

гормональный уровень, который содержит некоторые черты относительности. 

Абсолютность  выражается  для нормального мужчины в наличии следующего

процентного  соотношения:  59%  мужских  гормонов  на  41%  женских.  Между  тем

соотношение  58  мужских  на  42%  женских  является  уже  отклонением  от  нормы,

которое ведет к гомосексуализму. Стандарт женщины таков: 60% женских гормонов на

40%  мужских.  Соотношение  же  59  женских  на  41%  мужских  гормонов  ведет  к

лесбиянству. Иначе говоря, уже самое минимальное отклонение от абсолютности ведет

к  возникновению  влечения  к  своему  полу.  При  этом  важно  отметить,  что  у

рассматриваемого кластера людей отсутствует тяга к смене пола. Эта тенденция имеет

собственные, специфические корни [Булычёв, Победоносцев, 2016: 174].

Итак, нарушение гормонального принципа лежит в основе такого явления, как

однополая  любовь  (гомосексуализм  и  лесбиянство).  В  XX  в.  таких  людей

насчитывалось 5 %: по 2,5 % мужчин и женщин.  В XIX в.  — 6 %: также поровну

мужчин  и  женщин  [Булычёв,  Победоносцев,  2016:  175].  Следует  заметить,  что

гендерные  аномалии  неравномерно  распределены  в  различных  странах  и  регионах.

Так, в Западной Европе людей с аномалиями выше среднестатистического уровня —

около 8 % (94 тыс.);  в США — 6 %; в Индии и Китае — 4 %; в России — 3 %; в

Пакистане — 2 % [Булычёв, Победоносцев, 2016: 175].

Смена пола и механизм гендерной противоположности.  Это явление имеет

под  собой  следующие  гормональные  нарушения.  У  мужчины  соотношение  58,5  %

мужских и 41,5 женских гормонов создает недовольство своим полом. У женщин при

59,5% женских гормонов и 40,5 мужских также возникает недовольство собственным

полом.  По  мере  взросления  личность  начинает  все  более  остро  ощущать

несоответствие полученного от рождения пола своей подлинной гендерной сущности.

Личность осознанно или неосознанно пытается как-то устранить несоответствие между

этими двумя сторонами, возникшими в ходе естественного процесса деторождения, и

как-то  его  (несоответствие)  исправить.  Одновременно  меняется  идентичность

мышления и внешность,  что крайне важно для механизма формирования потомства.

Впрочем, и после этого не существует гарантий того, что новая идентичность позволит
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человеку  достигнуть  гармонии  внутри  себя  и  с  другими  людьми.  Дело  в  том,  что

существует  реальная  опасность  возникновения  нарушений  уже  в  другую  сторону.

Впрочем, удовлетворенность / неудовлетворенность после смены пола больше зависит

от социальных причин, а не от фундаментальных природных механизмов: люди могут

игнорировать такого человека или насмехаться над ним и т. п. В каждом столетии есть

люди  с  гормональными  отклонениями  от  нормы.  Но  процент  таких  индивидов  в

конкретном веке несколько отличается друг от друга. В XX в. число людей на планете,

недовольных своим полом, равнялось 0,6 %. В XIX в. число подобных людей было еще

меньше  —  0,1  %.  Между  тем  описываемые  нами  аномалии  весьма  болезненно

переживаются конкретными людьми. Рост кластера людей с аномалиями в XX в., по

сравнению с XIX в., обусловлен демографическим взрывом [Булычёв, Победоносцев,

2016: 176]. 

У мужчины, признаваемого в качестве нормального представителя своего пола,

преобладают качества, которые принято относить к маскулинным. Аналогично обстоит

с феминностью у конкретно взятой нормальной женщины.  Генетически мужчины и

женщины  являются  носителями  только  мужских  или  только  женских  качеств,  в

отличие  от  гормональной  составляющей,  подчиняющейся  несколько  иным

закономерностям.

Рождение человека — это рождение маленькой вселенной по аналогам большой.

Механизм  деторождения  требует,  в  первом  приближении,  абсолютной

противоположности  полов.  Вместе  с  тем  непроходимых  граней  между  полами  не

существует. Известная относительность привносится в ходе общественного процесса с

целью  смягчения  противоречий  и  гармонизации  их  взаимоотношений.  Однако

гендерная  релятивность  имеет  известные  пределы,  переступать  за  которые  крайне

опасно.  В  самой  природе  полов  мы  обнаруживаем  факторы  абсолютности  и

относительности,  которые  находят  своеобразное  воплощение  в  нравственных

отношениях  (традиции,  нормы  поведения)  и  особенностях  морального  (гендерного)

сознания  (социально-философские  и  этические  теории).  Абсолютность  и

относительность  во  взаимосвязи  маскулинности  и  феминности  нашли  свое

специфическое закрепление и осмысление в гендерных традициях, нормах морального

сознания и нравственного поведения.
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Гендерная  толерантность  и  «средний  пол».  Фактор  абсолютности  на

протяжении веков выражался в традициях жесткого, а порой и жестокого отношения к

людям  с  нетрадиционной  ориентацией.  На  переломе  XX—XXI  вв.  в  ряде  стран  и

регионов  все  сильнее  и  масштабнее  заявляет  о  себе  прямо  противоположная

тенденция,  которая проявляется  в  постоянном педалировании чрезвычайной,  особой

значимости групп с нетрадиционной сексуальной ориентацией. При этом их интересы

приобретают, помимо нравственной, правовую и политическую значимость.

Теоретической основой соответствующих социальных гендерных интенций стал

момент  относительности,  реально  наличествующий  в  социобиотической  природе

полов. Однако масштаб этой относительности, в ряде случаев, подвергся чрезмерному

преувеличению,  которое  в  немалой  степени  обусловлено  сравнительно  новой

тенденцией — усилением в рамках мирового сообщества сближения и выравнивания

общественных  функций  двух  полов.  Это  явление  получило  своеобразную

интерпретацию в общественном сознании и выразилось в постулате поворота вектора

развития  в  сторону  формирования  некоего  «среднего  пола».  Правда,  сама  эта  идея

встречается еще у немецкого романтика Ф. Шлегеля,  утверждавшего,  что «различие

полов — лишь внешняя сторона человеческого существования… В действительности

мужественность и женственность,  как их обычно понимают и практикуют, являются

опаснейшими  помехами  человечности,  которая…  находится  посредине  и  может

представлять собой лишь гармоническое целое,  не терпящее никакого обособления»

[Шлегель,  1983:  340].  По  мнению  романтиков,  мужчина,  культивирующий  в  себе

мужественность, или женщина, культивирующая женственность, уходят все дальше от

истинного  человеческого  облика.  Чтобы  обрести  человечность,  нужно,  напротив,

развивать  в  себе  противоположные  «естественным»  характеристики:  женщинам

следует усиливать свою рациональность, мужчинам — эмоциональность  [Введение в

гендерные исследования, 2005: 53].

В  современном  человеческом  сообществе  наблюдаются  гендерные

трансформации,  которые могут  привести  к негативному изменению генофонда ряда

стран и регионов. Ныне во многих странах Запада фактически ведется атака именно на

генофонд,  что  грозит  весьма  серьезными  негативными  последствиями  из-за

несоблюдения  естественных  природных  механизмов,  регламентирующих  процесс
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воспроизводства  поколений.  Постепенно  здесь  начинают  складываться  социально-

психологические конструкции как бы «среднего» пола.

Эта  тенденция  заключает в  себе  опасность  разрушения  коренного  механизма

продолжения рода не  только для отдельных людей,  но  и целых социальных групп.

Существует  своеобразная  точка  невозврата.  Критическая  величина  равняется  47  %

населения  страны.  Речь  идет  о  том,  что  общее  количество  мальчиков  (мужчин)

психологически станут считать себя девочками (женщинами),  а девочки (женщины),

напротив,  —  мальчиками  (мужчинами).  Дело  может  закончиться  самой  настоящей

социобиотической катастрофой.

Данная общественно-психологическая аномалия сегодня находится примерно на

уровне 6 % от общего количества населения, что уже является определенным поводом

для  тревоги.  Особенно  сказанное  касается  наиболее  развитых  стран  Евросоюза

[Булычёв,  Победоносцев,  2016:  179].  В  будущем  медицина,  вероятно,  научится

исправлять  повреждения  человеческой  природы,  о  которых  идет  речь,  но  до  этого

момента пройдет еще немало времени. Между тем проблема эффективной социально-

психологической помощи таким людям со стороны мирового сообщества приобретает

все более актуальный характер.

Другой беспокоящей тенденцией является отношение властных структур целого

ряда стран к однополой любви. По некоторым данным, численность соответствующей

социальной группы сегодня равна примерно 8 % от всего населения Европы [Булычёв,

Победоносцев, 2016: 180]. Вне всякого сомнения, это требует к себе особого внимания

со стороны государства. Ведь женщины из этой социальной страты рожают девочек с

аналогичными наклонностями, а рожденные ими мальчики в будущем не смогут иметь

потомство  и  нормальную  семью.  Дети,  усыновленные  однополыми  родителями,

приобретают черты психической и физической неполноценности.

Все это весьма отрицательно скажется на будущем европейском генофонде. Тем

более если права «естественных» семей станут ущемляться; и они будут опасаться, что

их детей могут бесцеремонно отобрать и отдать на воспитание однополым родителям.

В  подобной  ситуации  кризис  деторождения  и  угасания  ядра  коренной  нации

неизбежен.  Такое государство, стремясь избежать худшего сценария, будет пытаться

«присвоить»  детей  из  других  регионов  мира.  Одновременно  возможно  появление
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тенденции эмиграции естественных семей в другие страны, где их права будут лучше

защищены.

Весьма проблематичное отношение к вопросам пола подпитывается еще одним

негативным  фактором — присутствием  шизофренической  аномалии  в  ряде стран  и

регионов.  Это  нередко  ведет  при  посредстве  СМИ  к  нагнетанию  страхов  и

предрассудков  в  таких  масштабах,  что  происходит  как  бы  искусственная

психологическая «шизофренизация» значительной части населения. Применительно к

теме нашего дискурса проблема заключается в том, что люди, не страдающие подобной

аномалией,  начинают вести себя так,  словно она им также присуща.  Происходит,  в

сущности, психологическое зомбирование населения, в результате которого поведение

индивидов и социальных общностей меняется кардинально в худшую сторону.

Сегодня России и ряду других стран фактически пытаются навязать различные

формы гендерного и нравственного безумия. Мы живем в обществе, в котором грубые

психиатрические симптомы — именно те симптомы, которые принадлежат настоящей

психиатрии,  — выдаются за эталоны моды и поведения,  считает  Ирина Медведева,

директор Общественного института демографической безопасности. Психиатрические

поражения ведут к нарушению нравственности, а нравственные искажения обязательно

влекут за собой психические деформации. По убеждению И. Медведевой, происходит

искусственное  психическое заражение  российского  народа,  в  особенности  молодого

поколения, и даже детей. Иногда это называется «сексуальным просвещением», иногда

предлагается  что-то  иное,  при  этом  всякие  гадости,  ядовитые  для  нравственности

человека, для его психики подаются в очень красивых «гуманистических» упаковках.

«Обратите  внимание,  —  говорит  психиатр,  —  сейчас  активно  пропагандируется

неряшество  —  грязные  засаленные  волосы,  рваные  чулки,  драные  джинсы,  полы

пальто  или  рубашки  разной  длины  или  застегнуты  не  на  те  пуговицы.  В

психиатрических больницах знают, что в истории болезни есть такая графа: опрятность

больного. Если больной не опрятен, это показатель очень тяжелого психиатрического

расстройства. Когда человек постоянно носит рваные носки или чулки, не моет волосы

или неправильно застегивает рубашку,  это есть психиатрический симптом,  который

сегодня,  к  сожалению,  существует  в  качестве  признака  молодежной  моды».  «Или

возьмем  героев  многих  боевиков  и  триллеров  — это  сверхсильные  люди,  которые

решают свои проблемы, круша и уничтожая все живое и неживое на своем пути. Этот
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эффект  в  психиатрии  называется  гипоидная  шизофрения,  в  которой  сочетается

юношеская  патологическая  жестокость  с  патологическим  отупением  сердца,  т.  е.

патологическим бесчувствием», — замечает И. Медведева [Отсутствие.., 2016].

Другое  качество  человека  —  излишний  рационализм,  который  сегодня

навязывается как прагматизм. Это тоже признак шизофрении. Обыватель часто думает,

что шизофреник иррационален. Это не так. Шизофреник излишне рационален, но при

этом бесчувственен. Собственно, к этому — «меньше эмоций, больше прагматизма» —

и призывают сегодня молодых людей идеологи новой моды,  но это очень тяжелый

симптом.

Вместо заключения. Подводя итог сказанному выше, отметим, что существуют

фундаментальные различия между полами в их природном и социальном измерениях.

Эти  отличия  представляют  собой  фактор  абсолютности,  который  не  следует  ни

преувеличивать, ни преуменьшать. Реальное наличие абсолютности в различиях между

полами  является  объективной  основой  гендерных  факторов  маскулинности  и

феминности.  Их  нетождественность  может,  при  определенных  обстоятельствах,

подвергнуться значительному преувеличению. 

Между тем  абсолютность,  о  которой  идет  речь,  нуждается  в  самом  наличии

необходимости  взаимодополнения  факторов  маскулинности  и  феминности,

проявляющейся в общественном распределении социальных ролей между полами при

невозможности их усреднения. Как бы ни совершенствовалась в будущем технология

«половой обратимости», фактор природных различий двух полов будет постоянным и

устойчивым ориентиром для проведения разграничительных линий между мужчинами

и женщинами также и в гендерном плане. Никакого «среднего пола», в строгом смысле

слова,  создано  быть  не  может,  поскольку  это  неизбежно  закончится  вырождением

человечества  в  природном  и  социальном  плане.  Иными  словами,  абсолютность  во

взаимосвязи  полов  заключается,  прежде  всего,  в  том,  что  энергетическая

противоположность  мужчины  и  женщины,  т.е.  разность  их  потенциалов,  есть

фундаментальная  составляющая  механизма  продолжения  рода.  Абсолютность

различий  между  мужчинами  и  женщинами,  как  фундаментальная  черта  их

взаимосвязи,  может  исчезнуть  разве  что  вместе  с  самими  полами!  [Булычёв,

Победоносцев, 2016: 182].
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Эпилог.  В  связи  со  сказанным  перед  мировым  сообществом  стоит

ответственная  задача  выработки  различных  этических  и  нравственных  механизмов

оптимального  и  разумного  отношения  к  гендерным  проблемам.  Необходимо

«разминировать»  социально  опасные  и  кризисные  гендерные  пространства.

Важнейшая  цель  морали  и  этики  в  том  и  состоит,  чтобы  сбалансировать,

гармонизировать интересы общества и различных социальных групп,  в том числе и

меньшинств, о которых идет речь. 

Моральные отношения,  будучи наиболее чувствительным видом социального

самоуправления, раньше других его видов реагируют на изменения, происходящие в

природной  или  общественной  среде,  что  выражается  в  изменении  норм  и

представлений о добре и зле, долге и чести, содержании смысла и целях человеческого

бытия.  Моральная  регуляция  всегда  имела  для  общества  непреходящую  ценность.

Неслучайно  важнейшие  моральные  нормы,  заповеди,  образцы  нравственного

поведения  запечатлены  в  самых  важных  документах  прошлого  и  настоящего:  в

священных  книгах  разных  народов,  церковных  уставах,  различных  правовых  и

политических кодексах, работах видных мыслителей. 

Особенность  моральной  регуляции  состоит  в  том,  что  она,  в  отличие  от

правовых законов,  не  исчерпывается  запретами,  а  подсказывает  и  рекомендует,  что

можно делать помимо воздержания от запрещаемого. Если перед правом стоит задача

сбережения и сохранения status quo, то для морали не менее важно другое: стремление

людей  возвыситься,  приблизиться  к  совершенству  [Беседа..,  2013:  41].  Безусловно,

сегодня  путь  к этому  идеалу не  только в  рамках всего  мирового  сообщества,  но  и

отдельных стран и регионов, отнюдь не прост и не прямолинеен. Тем не менее, сегодня

выработка оптимального и взвешенного общемирового подхода к решению вопросов

гендерной морали,  учитывающего реально существующие традиции,  становится  все

более необходимым.
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Abstract
Using  a  framework  of  compulsory  sex  attribution  (Lorber),  this  paper  compares  the
assumptions made about transgender and intersex people and the underlying motivations of
societal perceptions and prejudices. I argue that the treatment of both is motivated by a desire
to uphold a clear and unambiguous binary sex/gender system, and that both are subject to
pressures to conform with this, largely for the comfort of the wider population.  Given the
differential  treatment  and  different  levels  of  prejudice  associated  with  trans  and  intersex
people, I suggest that this is due to whether they are perceived to be ‘wilfully’ disrupting the
sex/gender system or victims of circumstance.
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 “Everybody was to have his or her primary, profound, determined and determining

sexual identity; as for the elements of the other sex that might appear, they could only be

accidental, superficial, or even quite simply illusory”. 

M. Foucault

This claim is part of the introduction to the memoir of Herculine Barbin, who was

assumed to be female before medical problems occasioned a closer medical  examination.

Upon the discovery of male gonads Herculine was determined to be male, and so took the

name Abel and moved to Paris to live as a man where no one would know of their previous

life.  Foucault frames this as part of an increasing regulation of sex, in which primary sex

characteristics should align with a person’s appearance and social role to produce properly
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sexed subjects and ambiguity should be avoided or erased. He observed that appearing to

have a consistent and unambiguous ‘true sex’ is vitally important for navigating the world as

a social being.  Today in almost every social interaction the sex of a person is used as one of

the  simplest,  most  basic  ways to  categorise people.  Alongside  this,  many people  feel  an

underlying unease and discomfort with sex ambiguity, which leads to a desire to uphold a

binary sex system, as occurred with the ‘re-sexing’ of Herculine/Abel Barbin.  In this paper I

will argue that the social demand for an individual to have sex and gender characteristics

aligned can be seen as a significant factor in the different ways that intersex and trans people

are treated.  Even though they may experience the demand for a single clear sex identity very

differently, this can be linked back in many cases to the imagined and actual effects of others

perceiving a disrupted or incoherent social sex.

Intersex and trans people

In this  paper, I  am using ‘intersex’ to refer  to individuals where sex development

(chromosomal, gonadal, anatomical or hormonal) differs from what is generally understood

by medical professionals to be male or female. [1] This difference may become apparent at

birth  or  puberty  due  to  visible  physical  differences  or  may  be  unknown  until  it  causes

problems – for instance a woman finding herself unable to conceive. Intersex conditions can

cause  medical  problems,  but  even  where  they  do  not  there  are  frequently  medical

interventions  available  to  more  closely  align  the  intersex  person’s  appearance  with  what

would be expected of  a binary sexed male or  female.[2]  For  visibly intersex infants this

generally takes the form of cosmetic genital surgery, and in later life may consist of surgery

or  hormone  therapy.  Intersex  individuals  may  be  women,  men,  or  non-binary  gendered

individuals.  Some intersex people transition away from the sex they were assigned at birth,

and  may  or  may  not  also  consider  themselves  to  be  trans.  The  ethics  of  ‘normalising’

treatment for intersex people is the subject of ongoing debate and campaigns. This paper does

not directly address these issues, but is instead focused on a motivating force behind those

treatments. [3]                                                                                                                                                          

Trans people, by contrast, generally begin with normatively sexed bodies but express

a gender identity and experience which does not align with this.  The vast majority seek to

alter their actual or perceived primary and secondary sexual characteristics (through changes
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in gender presentation and through hormonal and surgical interventions) to bring these into

alignment with their gender experience.  For the purposes of the comparisons I am drawing in

this paper, it is also notable that while trans experiences have been thought of as a psychiatric

issue in recent times,  there is increasing medical  evidence that they have a physiological

element. [4]

The importance of coherent gender and sex

For the purposes of this paper, I  am using ‘sex’ to refer to the actual or assumed

primary  sexual  characteristics  of  a  person,  and  ‘gender’  to  refer  to  secondary  sex

characteristics [5], social roles, expressions, and identities which are closely associated with

them (That is,  a person with female sex characteristics is  generally expected to be living

as/easily perceivable as a woman, and vice versa).  The precise link between these is not

specified, as this division is based on casual social use and assumptions rather than clearly

distinct categories, but different ways that this connection can be conceived are discussed in

the next section. [6]

The  importance  of  sex  and  gender  being  legible  (by  which  I  mean  coherent,

understandable and aligning with social norms) is widely discussed in feminist,  trans, and

queer  theory  (Lorber  1995,  Serano 2007,  Stone  1987,  Butler  1990) and often  articulated

alongside a disciplinary model of gendered embodiment and behaviour, which produces men

and women through the  social  training  of  children  from birth  (Butler  1990).  Those who

transgress too far from what is expected may be actively corrected (for instance, a girl being

told she should take up dance rather than rugby) or find their expressions passively erased

(such as the girl  who turns up to rugby practice and is assumed to be there to meet her

brother). [7] It is important to note that these expectations are contingent to varying degrees,

and also historically and culturally specific. Despite this, appearance and behaviour are used

as indicators of a true underlying single sex, which is understood as conveying some truth of

a person.  While I cannot claim that it is a universal experience, many people have had an

experience of seeing someone with what they perceive to be ambiguous or mixed gendered

characteristics and found themselves scrutinising this person to figure out – for their own

satisfaction – which binary sex /  gender attribution would be appropriate.   Judith Lorber

observes that this is done for  our own social  comfort:  “Gender signs and signals are so
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ubiquitous that we usually fail to note them - unless they are missing or ambiguous. Then we

are uncomfortable until we have successfully placed the other person in a gender status;

otherwise, we feel socially dislocated.” [Lorber, 1994]

                                                                                                               

A brief account of social sex attribution

At its simplest level, the attribution of sex in society does not depend on the medical

attribution of sex.  People who meet in the street have no access to knowledge of each other’s

chromosomes,  hormone levels  or  anatomy,  instead determining (assuming)  sex through a

combination of gendered signs - clothing, secondary sex characteristics, and behaviour.  It is

when  these  public  indicators  of  gender  are  mixed  that  a  person’s  true  sex  comes  to  be

questioned,  with  the  resulting  sense  of  social  dislocation.   The  idea  that  ambiguity  in

gendered behaviour indicates an underlying physical sex ambiguity is very common, but the

particular behaviours or appearances that indicate a troubled sex clearly change over time. 

Homosexuality, for instance, has become a something which (mostly) does not cast

doubt on the true sex of a person, though depending on the social group it can still indicate a

disordered or improperly used sex. [8]  In other societies expressions of homosexual desire in

men could raise questions of whether they were actually male.  Likewise, in contemporary

societies many behaviours which are coded masculine and feminine can be performed by

either sex, and generally speaking this does not cause people to doubt the underlying truth of

their maleness or femaleness unless it is accompanied by observable physical ambiguities –

though the people performing cross-gendered behaviours may be regarded as unusual and

possibly  stigmatised.   Butler  observes  that  this  separation  of  behaviours  and  appearance

(masculinity and femininity) from sex has actually served to  uphold the sex binary as an

underlying truth of  a person, while allowing the social  roles of both men and women to

become broader [Butler, 2004]. Social attribution of sex, then, takes into account the visible

culturally-gendered indications of true underlying sex (clothing,  hair style, make-up, body

shape, mannerisms, voice, etc) and then assumes from the balance of these indicators what

the true sex of that person is, and which social interactions would be appropriate.  Social

context is significant in this - people who have mixed or mostly neutral gendered signifiers

can find that they will be sexed differently in a socially conservative neighbourhood than a

more liberal one, as some cues are gendered in a particular way. For example, a masculine

woman with short hair is more likely to be interpreted as female in a town where hair styles
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are not strongly gendered cues or where there is a large community of masculine women, but

may be read as a male in a more traditional context where women are expected to have long

hair.  Lorber points out that the sexing of others is automatic, and generally only noticeable

when it  fails or provides a mixed reading -  a person who read the short  hair  style as an

indicator of male sex may double take on hearing a voice in the normal female range and look

again at the person for further, more subtle indicators of their sex.  Kessler and McKenna

observed  how  people  would  make  sense  of  conflicting  gendered  /  sexed  attributes  of

individuals, whether seen or described, in order to arrive at a conclusion of their ‘true’ sex.

[Kessler and McKenna, 1978]

Disrupted or ambiguous sex and gender

But what happens when a social attribution of sex is denied through ambiguous social

signifiers, or later found to be mistaken, and why does it lead to social discomfort?  The first

possible  answer  is  that  while  social  performances  of  gender  are  all  outward  signs  of

socialisation, these are generally assumed to be caused by the underlying true sex, which is

possibly the most widely expressed view of sex stereotyped behaviour [9].  The underlying

true  sex  here  has  a  final,  definitive  indicator  which  is  often  either  the  person’s  gonads,

genitalia, or expressed identity [10]. In this model, the public performances of gender should

truthfully reflect the private truth of sex, and people for whom this is not the case can be

judged to be violating social norms in a way that could be considered ‘deceptive’.  This can

be termed an expressive model of gender.  Butler contrasts this with a performative  model of

gender  in  which  gender  is  constructed  through  the  repetition  of  gendered  acts,  whose

meanings have already been socially established.  This repetition creates gender as an illusion

of an internal stability rather than the sedimentation of norms over time, which appears to be

a cause rather than an effect [Butler, 1990]. Under this model, the unease which results from

mixed sex indicators is not linked to an ‘inherent’ true sex, but caused by the breaking apart

of these norms - a trans woman for example may have female-coded mannerisms but also

facial stubble, which is not associated with women. Either the occurrence of stubble must be

reconceived as a possible gender performance for a woman, or the sex (truth) of the woman is

thrown into doubt. 
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For an intersex infant, with no gendered performances to indicate sex, the primary

(only) indicator of their sex is their genitalia, and if that is ambiguous then this destabilises

the culturally mediated assumption that identifies particular genitalia with a stable true sex.

In many cases, cosmetic medical treatment on intersex children is justified by concerns over

the child’s ability to lead a normal social life – and the parents’ ability to bond with the child.

The birth of an ambiguously sexed infant has been referred to as a ‘psycho-social crisis’ in the

US context, with medical practitioners keen to reassure parents that their child is definitely a

girl (or boy) and can be made to look like they should [Karkasiz 2008].  Emotive terms are

used by doctors to describe children’s ambiguous genitals such as “unsightly”, “offending” or

“inadequate”  [Karkasiz,  2008 and Dreger,  1999].  These  normalising  surgeries  for  infants

attempt to modify the sex characteristic which disrupts the sex binary, and thus can be seen as

being motivated by wanting to avoid the social disruption caused by visible sex ambiguity

[11]

Despite  medical  interventions  for  intersex  children  historically  acting  to  reduce

disruptions to a binary sex/gender system caused by visible ambiguous sex characteristics,

this will still occur in situations where bodies are under examination or in a semi-private sex

divided environment.  The ‘locker room scenario’ – or ‘public bathroom scenario’ – can be

used to illustrate the way in which emotive imagined scenes motivate different treatment for

trans  and  intersex  people.   I  will  now  compare  how  a  desire  to  have  coherent,  non-

ambiguously sexed people in these places results in this scenario playing out in different ways

for trans and intersex people, before moving on to consider why there is such a difference in

the next section.

The  locker  room  scenario,  significantly,  revolves  around  someone  else becoming

aware that the person that they are in a semi-private space with cannot be easily categorised

as either binary sex.   This is one of the primary justifications for performing ‘normalising’

surgery on intersex children’s bodies - so that they will not experience stigma, ridicule or

shame on occasions when their bodies may be exposed and compared with those of their

peers. [12] The locker room is a place where their public performance of gender will collapse

as their body, which presents stronger indicators of sex, is found to be discordant with what

has been portrayed.   In that moment of disruption,  doctors and parents project their  own

discomfort at such a discovery - curiosity, ridicule, fear and retaliation - and seek to remove
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the source of that discomfort.   The unquestioning upholding of the ‘natural’ binary of bodies

and the discomfort with ambiguous sex characteristics here can be seen in that the risk of

bullying over having a different body is considered a matter for surgical alteration rather than

a  sign  of  the  need  to  educate  children  and  monitor  their  behaviour  or  if  necessary  to

intervene.  A naturally developed difference in sexual characteristics is considered ‘unnatural’

and a ‘justifiable target’ for childish bullying, and so the intersex child must be altered in

order to protect them from the expected reaction of their peers - one can hardly imagine the

same argument  (medical  intervention rather  than  condemning children’s behaviour)  being

applied to a child who may be at risk of ridicule or bullying due to a difference in skin colour

or physical characteristics which are not sexed [13].

This concern over  the treatment  of intersex people in  instances when their  bodies

become public  spectacles  due to  a  visible  difference  plays  out  very  differently  when the

question is trans people in sex-divided spaces. Again, this is a concern which is brought up

time and time again in relation to trans people, particularly when legal protections against

discrimination are considered.  As with the intersex person, the trans person’s visible gender

may collapse through contradiction if they are not perceived to be coherently and correctly

sexed. Trans people with visibly incongruous gender characteristics, which may be considered

unusual  but  harmless  in  more  public  spaces,  are  often  considered  to  be  undesirable  or

dangerous in the semi-private spaces of public bathrooms or locker rooms. [14]

At  first  glance,  these  imagined  scenarios  may  appear  to  be  discussing  different

concerns - in the case of the intersex person (usually imagined as a child), the concern is to

protect them from what is assumed to be a naturally hostile reactions of others, whereas in the

case of trans people (usually imagined as a mature trans woman with some male-associated

gender cues) the concern is raised about what is necessary to protect others.  I argue that this

division masks an underlying similarity – both are concerned with the affect to others of the

existence of a person whose sex is perceived to be ambiguous.  In the case of the intersex

person, it is assumed that the revelation that a person had mixed sex characteristics would

disturb them to the extent that hostile behaviour or bullying would naturally follow. Trans

people  express  concerns  about  the  safety  of  public  locker  rooms,  bathrooms  etc  for

themselves from this type of reaction, as they potentially face ridicule, removal by security,

police intervention or threats to their physical safety if their presence in a single-sex bathroom
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is questioned [Serano, 2007; Namaste, 2000]. The imagined situation of the intersex child in a

locker room, subject to childish taunts for their sex/gender incongruity, is in fact a gentler

version of the actual reactions to people with non-binary sex characteristics in single sex

areas, which are experienced by both trans and intersex people.  

A victim or threat?         

While I have argued that the underlying cause of the social reactions which trans and

intersex people must  negotiate  is  the same,  there  are  two significant  differences which  I

believe  drives  the  differential  treatment  and much of  the  popular  prejudice  against  trans

people. The first vital difference seems to be that of intent, or blame.  The intersex person is

generally discovered -  whether as an infant or adult.   They have a disorder or difference

which is clearly innate and they cannot remedy, and so their disruption of the sex binary is

seen as inadvertent,  and they themselves can be easily  seen as a victim of  it.   The trans

person, on the other hand, discovers or reveals themselves - they intrude into a neatly divided

system and breach the barrier between the two sexes, or threaten to live between them.  This

is a wilful rather than an inadvertent disruption of the sex binary, and as such trans people,

particularly as adults, are held responsible for the disruption and thus the discomfort they

cause to others.

At the heart of the issue of intent is the idea of deception.  For the social comfort of

others,  a  person  must  be  legible  as  a  single  sex,  but  trans  people  may  have  gendered

characteristic which are associated with both, particularly during the period of time in which

they begin medical transition or if they choose to retain a mixture of gendered characteristics.

This brings up the issue of deception, which is a perennial problem linked to people who

change their presentation of sex.  There are three common ways of reconciling the ‘true sex’

of a trans person in narratives of transition. The first is that the new sex is the true sex of the

person, in which case their lives before coming out were deceptive. The second is that the old

sex is the true sex, in which case their coming out and transition is a deception (or delusion).

The third is that they have actually changed the truth of their sex, in which case there must be

a point at which the changeover happens, but this brings up the difficulty of conceiving of a

way to cross over the invisible chasm of ‘unsex’ which is between the strictly policed borders
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of sex, and means that cross-sex behaviours on either side of that single point are – again-

subject to being considered ‘deceptive’. [15]

Intersex  people  are  not  entirely  exempt  from  the  judgement  of  being  deceptive,

though as intersex people are much less visible than trans people in day to day life they

encounter  it  less frequently.   While  children are generally  exempt from being considered

deceptive, adult intersex people can find themselves subject to a narrative of deception which

is  similar  to  that  applied  to  trans  people.   One example  of  this  is  in  elite  sports.   Sex-

segregated sports by their very nature make explicit the performativity of gendered behaviour

- athletes are demonstrating exceptional sexed characteristics through exhibitions of strength,

speed and skill.  These sports are therefore an important arena for upholding the sex binary

and particularly hostile to disruptions.  A classic example of this is the history of the ‘sex

testing’ or  ‘gender  verification’ of  world class athletes,  which used to  insist  that  athletes

competing as women be verifiable as female by medical experts.  This is an ongoing debate

across  elite  sports,  which has  seen the  requirements  for  sex segregated sports  shift  from

anatomy (and intrusive physical examinations) to hormone levels. I  would argue that this

change upholds the binary sex system and reflects the recent medical shift in emphasising

hormonal  influences as indicators of true sex – despite this  change the sporting world is

clearly  not  replacing  events  for  men  and  women  with  events  for  people  with  different

androgenic hormone levels. Instead, the different hormone levels are being used as the key

indicator of sex, with the advantage that measuring hormone levels provides the clear division

that  the sex binary requires and primary sex characteristics fail  to  provide -  if  particular

hormones measure above a particular level, you cannot compete in the women’s category, but

may compete in the men’s. [16] It is disingenuous to suggest that this is not questioning or

redefining the sex of the athlete. [17] Using this standard of sex is advantageous in terms of

upholding the sex binary, as it can be applied to both trans and intersex athletes.  However,

this association also means that intersex athletes whose ‘hormonal eligibility’ for particular

events is questioned are vulnerable to suspicions of deliberate deception, in ways similar to

those experienced more frequently by trans people.

The  second  key  issue  which  characterises  the  understanding  of  trans  people  as

opposed to intersex people is the idea of sexual deviance. Historically, cross sex identification

and behaviours have been linked with same sex desire,  both of which were pathologised.
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While homosexuality itself has been depathologised, the idea that sexuality is a motivating

aspect of trans experiences has been persistent and it is only in the past decade that updated

diagnostic  manuals  have  stopped  linking  trans  identity  with  paraphilias.  This

disproportionately  affects  trans  women,  due  to  particular  essentialist  and  heterosexist

understandings  of  male  and  female  sexuality.  Males  are  assumed  to  have  an  active  and

predatory sexuality, while females are more passive, the recipients of desire. Applying this

simplistic model of male sexuality to trans women sets up fears of sexual ‘wolves in sheep’s

clothing’, who adopt feminine attire and habits either to attract male partners and ‘trick’ them

into  homosexual  acts  or  to  get  close enough to  women to  assault  them [Namaste,  2000;

Serano, 2007; McKinnon, 2014].  This logic also affects trans men - some proponents of a

social constructionist theory of sex identity suggest that they transition to escape a position of

subordination  in  society,  while  those  who are  attracted  to  women  may be  thought  of  as

deceiving their partners into unwilling homosexual acts.

Returning to  the imaginary locker  room, then,  the trans person is  thought of as a

deceptive potential predator who intrudes on and fetishises the private spaces and bodies of

the ‘opposite’ (their self identified) sex (particularly if they are a trans woman), while the

intersex person just wants to belong and should be helped to not stand out.

The exception  to  this  rule,  and an interesting  area for  considering the similarities

between the socially imagined narratives of intersex and trans people, is the case of trans

children.  As with the parents and doctors of intersex children who do not explicitly consider

them as future sexual beings, it is difficult to apply the logic of sexual fetish and predation to

young children who assert  themselves to  be trans.  Medical  diagnosis of  trans people has

reflected this, treating trans identification asserted at a very young age as entirely non-sexual,

while trans identification in adults was for a long time interpreted as a fetish unless the person

presented themselves as entirely asexual [Stone, 1987]. While the question of the ‘threat’ of

trans children engaging in sex-segregated activities with other children is still raised, this line

of reasoning is generally strongly criticised as an inappropriate sexualisation of children.  The

case  of  pre-pubescent  children  wanting  to  live  normally  is  far  enough  away  from  the

imagined  fetishist  snooping  into  women’s  locker  rooms  that  they  are  not  considered  as

threatening, and the concern may shift to thinking what can be done to help trans children

blend in and not stand out – reminiscent of concerns for intersex children.
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This combination of narratives of deception and sexual predation is one of the main

factors behind the differences between the mainstream cultural ideas and medical treatment of

intersex and trans people.  Though similarities can clearly be drawn between the disruption

that intersex and trans people cause to a coherent social sex binary and some models of sex

and gender, it is also vital to look at the very different social positions they occupy. 

A difference in outcomes

While  having a  clear  and consistent  sex is  considered  to  be so vital  that  intersex

infants’ bodies are modified to prevent them attracting the stigma of an unstable sex identity,

trans people generally find that physicians insist on social criteria being satisfied before any

bodily alterations can be made. One controversial aspect of healthcare for trans people has

been the Real Life Experience, which required that a trans person live as their identified sex

for  a  set  period  time  before  being  prescribed  hormones  to  modify  their  secondary  sex

characteristics.  This period of time was supposedly intended both to verify the legitimacy of

the trans person’s identity (testing against the ‘deceptive’ stereotype) and also to prove that

the trans person could live successfully after transition, to the extent that after transition they

would not be visibly trans. [18]                                         

Intersex people generally do not have such difficulties, as in the majority of cases their

sex  was not  considered  fraudulent  but  merely  uncertain  or  mistaken.  Unless the  intersex

person chooses to be public about being intersex, their experience as a person of uncertain sex

is considered to be a private part of their medical history, and not a matter of public concern.

Likewise, if they need to transition later in life, this is a private medical matter and does not

have  the  sexual  or  fraudulent  associations  which  come  with  a  trans  person’s  transition.

Conversely, accounts of trans people will tend to document their transition and change of sex

identity even when that is unconnected to the matter being reported, and transitioning itself

can be considered a newsworthy subject. It seems that in the case of trans people, because

their public behaviour (performance) is not a sufficiently stable signifier of their true sex (and

because they are linked with deception), more details such as their former legal name or their

private anatomy become treated as matters of public concern in ways which would be judged

to be rude, intrusive, irrelevant or illegal if applied to people who had not transitioned and
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thus were not suspected of an incoherent true sex. [19] However, making this information

public destabilises and perpetuates the ambiguity of trans people through reminding people

that their public performative acts are not necessarily considered to be sufficient evidence of

the truth of their sex.

In determining whether or not to have a public history of changed or ambiguous sex,

trans and intersex people must balance many concerns and priorities. [20] Both groups have

become more visible over the past decade and this must also be understood as a reaction

against pressures to conceal or erase that history. [21] Medical treatment for both groups has

persistently  been motivated by minimising the disruption caused to the binary sex/gender

system, in a way which also erases the knowledge and experiences of the disruption.  Parents

of intersex children have been advised to erase family records of the time before the sex of

their child was determined, while for older intersex people any medical treatment is a private

matter and while it may be correcting their sex development it is not explicitly linked to their

identity. For trans people, it used to be expected that (if they could) they would cut ties with

their  ‘old’ life  and conceal  their  past  identity  from new acquaintances,  and assumed that

successful concealment or erasure of previous life experiences would be a goal of transition.

[22] The different levels of public prejudice and medical regulation have the same effect of

concealing any disruption to the binary sex system.

Where next? 

While this is a very brief comparison of the social perception and treatment of trans

and intersex people, I have suggested that a common underlying motivation is the reduction

of the discomfort other people experience due to a disruption to an established sex binary,

where the sexed truth of a person is considered to be important social knowledge.  These

findings accord with Preves’ argument that that the social commitment to upholding a clear

sex binary is so strong that we “have developed institutional means of covering up or erasing

the violation, so that the initial social expectation of sex binarism may be upheld” (Preves in

Dreger 1999). Those who find themselves unable to satisfy this demand for a coherent binary

‘true’ sex find themselves subject  to  suspicion,  social  marginalization  and exclusion,  and

prejudicial stereotypes.  For intersex children, there is pressure to normalise their bodies to

avoid some of this.  The social erasure of these people’s experiences can also create a culture
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of silence, where they do not have the shared social resources to articulate and understand

their experiences. [23]             

In  cultures  which  also  link  gendered  norms  and  expected  sexual  behaviour,  this

analysis can be extended to see how it  also comes into play with regard to homophobia,

where  there  the  homophobe  uses  a  logic  of  escalating  corrective  violence  to  restore  the

lesbian or gay man into the appropriate place, with appropriate behaviours, in the binary sex

system. Recognising this contingent system – an ideology of aligned binary sex, appearance,

behaviour and sexual activity - as the basis for different treatment of diverse populations can

be useful for drawing links between the experiences of diverse populations. [24]

           There is a temptation to suggest that the increasing visibility of trans people, and the

push for changing attitudes (whether they are women, men or non-binary) is destabilising this

need for a coherent sex.  However, this does not seem to be a genuine disruption of the initial

urge to know a social truth about the person, but rather a displacement of it.  Rather than

escaping Foucault’s observation of the need for a socially clear sex as truth, the truth can

instead  be  determined  by  an  expression  of  pronouns  or  gender  identity.  Social  roles,

behaviour and sex characteristics are viewed as less clear indicators of the ‘true sex identity’

of a person compared to this expression – but that expression is still expected to be single,

consistent, and is considered to convey something important about the person. Furthermore,

the appeal to an underlying physiological cause for trans identity, while potentially reducing

the social stigma attached to it (as it is therefore clearly not the hypothetical trans person’s

‘fault’ and they can be re-imagined as experiencing a medical a condition in the same way as

the imagined intersex person), in fact upholds the normative sex binary by implying that there

is a physiological element of sex identity which has simply not yet been discovered – and

which determines the ‘true sex’ of an individual.

Despite its limitations, a shift to a public expression of identity being considered a

reliable indicator of the truth of a sex of a person could be beneficial for those people who

wish  to  have  their  sex  identity  be  non-remarkable,  as  it  could  reduce  the  scrutiny  and

demands  for  justification.   However,  this  does  not  combat  the  erasure  and  silencing  of

experiences of not having a clear identity, or the policing and correction of those who display

gendered  behaviour  which  contradicts  their  perceived  true  sex.   An  alternative  approach

would be to challenge the both the social attribution of sex and the assumed link between sex,
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the ‘truth’ of a person, and the idea that this conveys important information about a person.

This attempt to shift  social  norms and habitual thinking is a far greater challenge,  which

means resisting stereotypes and expanding social norms and possibilities.  One way in which

this is done is through the narratives of trans and intersex people themselves, and this has

expanded massively over the past two decades. Where Herculine Barbin was a single voice, in

recent decades there has been a vast increase in the publication (both on paper and online) of

memoirs, anecdotes and narratives which resist the norms and expectations of having a single

true sex [Bornstein, 1995; Burns, 2018; Lester, 2017; Mattilda, 2006].

Conclusion

This paper has outlined some of the ways that the public perception and treatment of

trans and intersex people can be motivated by a desire to uphold a clear sex binary,  and

suggested that this is done primarily for the social comfort of those who interact with them.

Being judged to have a sex identity which is inconsistent or capable of being challenged is

considered to  be a  deceptive  act,  and in  the  case of  trans  and some intersex people  this

ambiguity is considered to be public problem which they are at fault for.  Both groups of

people have been encouraged to hide their non-standard gendered histories and characteristics

as much as possible, and been stigmatised where this has not been possible.  Challenging this

set  of  norms and assumptions,  however,  is  a  difficult  process,  as  some attempts  end up

inadvertently  reinforcing them.  I  have noted that  one way in which public  visibility  and

acceptance has increased in recent times is through the publication of people’s stories which

portray social possibilities outside the current contingent sex and gender norms.

NOTES

[1] The term ‘Disorders of / Diverse Sex Development’ (DSD) is also used to refer to the
medical conditions which result in sex characteristics seen as ambiguous, though this has been
more  widely  accepted  in  medical  contexts  than  in  some  activist  and  rights-based
communities.  I am using intersex here as it is the term more commonly used for discussing
life experiences and as a claimed identity.

[2] For more on this history, see Karkasiz 2008, Fausto-Sterling 2000 and Dreger 1999.

[3] The way that intersex bodies have been regulated and reshaped according to sex norms,
the impact this has on intersex people’s lives, and the tensions between a focus on normative
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regulation and patient centred ethics is extensively discussed in Dreger 1999 and Morland
2008. 
                                     
[4] In June 2018, the latest International Classification of Diseases published by the World
Health Organisation moved the trans related diagnosis (formerly ‘gender identity disorders’,
now ‘gender incongruence’) out of the section for mental health disorders as it was felt that
there was sufficient clear evidence that it is not. The Endocrine Society has also stated that
there  is  “considerable”  evidence  demonstrating  a  “durable  biological  element  underlying
gender identity”. 

[5] Where sex and gender are given different definitions, secondary sex characteristics are
often counted as ‘sex’ as they are physical attributes.  However, as they are used as visible
indicators of underlying primary sex characteristics and also are affected by hormone therapy,
it makes sense to group them with them with other ‘gender’ characteristics in this paper.

[6] This distinction can also be understood as one of genotype (primary sex characteristics)
and  phenotype  (the  observable  characteristics  of  an  individual  which  result  from  the
interaction of genotype and environment) .
                                                                         
[7] These are the less violent expressions of correcting gendered behaviour, which can of
course  escalate  to  social  shunning  or  physical  attacks.  Where  expected  gendered  norms
include opposite-sex attraction, and prohibit same-sex attraction, the policing and correction
of challenges to these norms can become much more extreme and dangerous.

[8] In these cases, the accusation against the gay person tends to take the form that they are
behaving/desiring incorrectly for their sex and should be corrected/punished for this.

[9] This idea can be seen in everyday discourse, in every statement which includes the idea
that something about a person is true or to be expected ‘because’ they are male or female.

[10] Which of these indicators is taken as showing the truth tends to vary depending on the
social context - frequently the true sex is taken to be determined by genitalia, and in some
places the ‘veracity’ of the womanhood of trans women is judged based on whether or not she
has had genital surgery. Other social groups - particularly LGBT groups - will give preference
to self-expressed sex identity as the indicator of a person’s true sex.
                                                                                                                           
[11] Kessler (1998) notes that this can be a contingent matter and the context in which an
intersexed infant is seen can affect how they are perceived.  She argued that despite there
being some crude guidelines for the expected size of the clitoris/phallus, other conditions such
as hypospadias (where the urethral opening is on the underside rather than the tip of the
penis) are very much subject to the doctor’s experience and judgement of normality.  The
perception of the penile/clitoral structure itself changes depending on whether the infant is
assigned male or female – an ‘inadequate’ penis becomes an ‘oversized’ clitoris if the sex of
the child is determined to have been mistaken at first.

[12] This fear assumes that the surgically altered body will appear more normal, though this
may not always be the case – Iain Morland (2009) recounts that the taunts he experienced as a
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child were actually due to the scars caused by surgery rather than any remaining intersex
characteristics.

[13] The other place where similar rhetoric is found is in some of the theory around disabled
bodies,  and in the approach to the medical management of disabilities which is primarily
focused on encouraging as much as possible the approximation of movement and methods of
able-bodied people rather than the development of individual different ways of navigating the
world determined by each person’s possibilities and limitations.

[14] This is not, of course, just a problem for trans people and intersex people. Masculine
women  and  feminine  men  can  experience  having  their  presence  in  sex  divided  spaces
questioned when they are neither trans nor intersex. Trans and intersex people who do not
have ambiguous gender characteristics leading to a confused sex attribution will  not have
their presence questioned. In all cases where a person is challenged, the pressure is on the
person challenged to reassure the challenger that they do have a ‘true’ sex aligned with the
rules of the space.

[15] Examples of the first are currently very common in contemporary media narratives, and
the second is used primarily in cases where the trans person’s identity is being questioned.
The third interpretation is one reason for the prominence of genital surgery being seen as the
single moment of ‘sex change’ – even if a trans person may have entirely socially and legally
transitioned  before  having  surgery,  or  may  choose  not  to  at  all  (Stone  1987).   I  have
summarised very briefly the links between a deceptive stereotype, pressures to conform to
gendered norms and prejudice against trans people – this is explored in far greater detail by
Serano 2007, Bettycher 2007 and Mackinnon 2014.

[16] Whether or not an athlete with particularly low levels of androgenic hormones could be
excluded from competing in the men’s category will unfortunately probably never be tested -
sports  sex  testing  has  historically  been  only  a  concern  for  ensuring  that  female  athletes
conform to the particular (cultural, medical) expectations for their sex.

[17] Consider for example the difference between the public treatment of Olympic athletes
Michael  Phelps  and  Caster  Semenya.   There  has  been  public  speculation  that  a  genetic
difference (Marfan syndrome) gives Phelps a competitive advantage, but this was understood
as a matter of chance and not something to disqualify him from competition.  The question of
whether Caster Semenya also has an advantage due to a difference of her body has been
studied,  widely publicised as an potentially  unfair  advantage and resulted in  a change to
eligibility criteria for the events she competes in. If she has a physical difference, it would
mean not that she was exceptional among her peers (as world class athletes are) but that she
was different enough to be of a different kind from them. 

[18] There has been a lot written by trans people on the assumption that evidence of a gender
transition must  become invisible  in  order  for  the transition to  be considered a  ‘success’,
including Stone 1987, Bornstein 1995, Mattilda 2006, Serano 2007.

[19] This can be expressed as a fascination with trans people’s sexual characteristics, and
scrutinising their appearance or behaviours.
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[20] This of course only applies to  those people who are fortunate enough to be able to
conceal or ignore their history.                 
                                                  
[21] I do not mean to imply here that trans and intersex people are immune to the prejudices
and social commitment to upholding the sex/gender binary that I have discussed. This is not
that case – these groups are not monoliths and many people act in concordance with this goal.

[22] This practice which was mandated by medical practitioners of course plays its own role
in perpetuating a stereotype of trans people as deceptive by expecting them to be.

[23] This can be understood as a form of epistemic injustice, or epistemic oppression – see
Fricker 2009. Both intersex and trans people, like other socially marginalised groups, have
emphasised the importance of collective knowledge and sharing their experiences for coming
to understand their experiences.

[24]  Mattilda,  2006  is  part  of  a  growing  body  of  work  which  situates  trans  sex/gender
ambiguity alongside other crossing of social norms, including having unclear sexuality, race
and/or disabilities.
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Abstract
The Istanbul Convention conundrum has sparked a wave of discussions among contemporary
Bulgarians  about  the  role  of  women.  Quite  predictably,  many  still  consider  motherhood,
marriage  and  domestic  chores  to  be  the  pinnacle  of  feminine  achievement.  The  bigger
surprise was that, according to a recent survey, an astonishing 38% of UK citizens and 52%
of Irish citizens believe that procreation and family responsibilities ought to be regarded as
the most meaningful aspects of a woman’s life. Well into the twenty-first century, females in
the Western world are still  routinely subjected to a variety of influences which undermine
their  sense  of  autonomy,  independence  and  individual  self-worth.  Even  the  context  of
institutionalized health care can be riddled with oppressive practices, which can diminish the
quality of the service provided and perpetuate harmful gender stereotypes within a society. In
this paper I briefly show that conceptualizing eating disorders as a gender-specific pathology
can have negative ethical implications reaching far beyond the clinical context: it downplays
the  social  factors  contributing  to  these  conditions’  aetiology  whilst  also  trivializing  the
struggle with oppression.

Keywords: medical  ethics,  social  aetiology of  eating disorders,  gender stereotypes,  social
roles
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Необходимо е да се идентифицират предизвикателствата, които собствените ни

предразсъдъци  поставят  пред  изготвянето  на  клинично  адекватни  и  етически

издържани  психиатрични  диагнози,  както  и  пред  съставянето  на  напълно

функционална  и  морално  непроблематична  нозографска  класификация  на

психиатричните заболявания.

Има два въпроса,  които отдавна разделят мненията на западните философи и

социолози  на  медицината.  Единият  е  дали  институционализираната  медицина,  и  в

частност  психиатрията,  може  еднолично  да  бъде  подведена  под  отговорност  за

феномени като прекомерната патологизация. Другият въпрос е дали тези феномени са

отражение  на  користни  интереси  или  диагностичните  етикети  отразят  някакви  по-

фундаментални  нагласи.  При  всички  положения  отдавна  е  установено,  че  една

диагноза  за  психично  заболяване  –  и  изобщо  цялостната  нозографска структура  на

съвременната  психиатрия – носи огромна  тежест както за качеството на  живота  на

диагностицирания,  така  и  за  социума.  Властта  на  медицинския  авторитет  над

персонални, не-медицински аспекти на човешкото съществуване като начина на живот,

сексуалността и дори семейното планиране е обсъждана многократно и задълбочено. В

собствената ми работа не липсват релевантни примери за това, като до този момент

съм засягала основно начините,  по които неуместната  медикализация може да бъде

подчинена на целите на наблюдението и контрола [Traykova, 2017]. 

В тази статия ще представя друго слабо звено, а именно как зле конструираните

диагностични етикети, освен да превърнат отделни личности или обществени групи в

потенциални обекти на злонамерени и неправомерни вмешателства от страна на трети

страни, могат да изпълняват и ролята на инхибитори спрямо инициативно, бунтовно

или другояче обществено неудобно поведение. Ще се спра на един конкретен пример,

доколкото той обвързва темата за менталното здраве с тази за някои от стереотипите,

свързани  с  биологичния  и  социалния  пол:  женските  хранителни  разстройства.

Значимостта и комплексността на този проблем е силно подценявана, а теоретичният

интерес  към  неговите  социални  корени  –  крайно  недостатъчен,  поради  което

интерпретациите рядко стигат по-далеч от поредните опити да се припише отговорност

на медиите за използваните от тях силно ретуширани образи на нереално стройни тела

или да се заклеймява всеки един дизайнер, дръзнал да наеме болезнено слаби модели за

поредното си ревю [Wolf, 2002; Widdows, 2018]. 
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Безкрайно  сложните  и  задълбочени  отношения  между  телесност,  автономия,

джендър роли и женско здраве биват затъмнени, пренебрегвани, изтласкани на заден

план.  Резултиращият  опростенчески  прочит  на  заболяванията  от  групата  „eating

disorders“  или  „хранителни  разстройства“  е  безпощаден:  анорексичната  жена,  без

значение  от  възрастта,  образователното  й  ниво,  сексуалната  й  ориентация  или

положението  й  в  обществото,  е  сведена  до  когнитивното  ниво  на  безкритичен

консуматор  на  модни  списания  и  уебсайтове,  безропотно  попиващ  всяка  поредна

приумица,  родена  от  индустрията  на  красотата.  В  действителност  обществените

очаквания, отправени към западната жена в качеството й на морален агент и социална

единица,  формират  ядрото  на  един  от  основните  вътрешни  конфликти,  засягащи

страдащите  от  анорексия  и  булимия,  а  именно  конфликта  между  автентичните  им

стремежи и мъртвата хватка на действителността.  По зла ирония на съдбата същите

тези  обществени  очаквания  стоят  и  в  основата  на  диагностичните  критерии,

формиращи  категорията  „хранителни  разстройства“  –  категория,  приписвана  почти

изцяло на лица от женски пол, или на лица, идентифициращи се и/или живеещи като

жени.

Не  би  било  трудно  да  приемем,  че  животът  на  жените  в  западните   и

индустриализираните  общества  е  значително  по-медикализиран  от  този  на  мъжете.

Медицинското  наблюдение  съпътства  и  често  пъти  дори  упражнява  нормативно

влияние върху множество аспекти на женствеността и женското тяло – като започнем

от  сексуалността,  контрацепцията,  бременността,  раждането  и  технологиите  за

асистирана репродукция, и стигнем до популярната напоследък естетическа хирургия.

В някои страни жените са съумели да извоюват или запазят автономията си, избирайки

да изживяват себе си като активни участници в този процес,  а медикализацията – в

инструмент за осъзнат и контролиран избор; така е например в контекста на борбата за

правото на аборт в Полша и Ирландия, или кампаниите срещу намаляването на горната

възрастова  граница  за  ин-витро  в  Англия  от  края  на  2017  г.  Ала  в  контекста  на

психиатрията,  която  по  дефиниция  допуска  сериозни  съмнения  относно

светоусещането  на  пациента,  здравеопазването  лесно  може  да  се  подхлъзне  по

наклонената плоскост, водеща до упражняването на натиск върху една вече уязвима

група.
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На  социалната  етиология  на  хранителните  разстройства  (и  по-конкретно  на

влиянието на половите роли върху развитието на симптоми) днес се посвещава повече

внимание  в  сравнение  със  средата  на  миналия  век.  Основен  принос към това  имат

някои от ключовите феминистки произведения по темата, излезли от печат в периода

между  шейсетте  и  осемдесетте  години  на  20  в.,  чиито  интерпретации  поставят

патриархалната  култура  в  етиологическите  основи  на  булимията  и  анорексията.  До

този момент теоретичните интерпретации и на двете заболявания им приписват особен

вид  онтологическа  двойственост,  и  те  съществуват  едновременно  като  полово-

специфични  и  като  силно  индивидуални  патологии.  Целта  на  тази  статия  е  да  ги

ситуира в по-широкия дискурс на патриархалната култура и отредената в нея роля на

жената,  за  да  се  инициира  едно  изследване  на  косвеното  влияние,  което

патриархалните ценности упражняват върху формирането на диагностичните критерии

в психиатрията.

В  подкрепа  на  този  анализ  ще  бъдат  приведени  и  исторически  примери,

демонстриращи,  че  диагностичните  етикети  рядко  могат  да  бъдат  разглеждани  в

изолация от  конкретните икономически и  социални рамки,  в  които са произведени.

Както следва да видим, в някои от тях несъобразяването с изискванията на лечението

бива привиждано като антисоциална проява или бунт срещу традиционно почитаните в

съответната общност ценности – факт, който и сам по себе си свидетелства в полза на

застъпената  от  мен  теза.  Поради  тази  причина  считам,  че  всеки  един  опит  да  се

достигне  до  сериозни  прозрения  относно  естеството  на  хранителните  разстройства

трябва да бъде съпроводен от пълен отказ да се позоваваме на половите стереотипи,

залегнали в основата на диагностичния етикет. 

Хилде  Брух,  А.  Х.  Крисп,  М.  С.  Палацоли  и  Р.  Слейд  първи  започват  да

прокарват  виждането,  че  зад  анорексичното  поведение  стои  нещо  неизмеримо  по-

дълбоко и трагично от обикновена суета [Malson, 1998: X-XI]. В средата на шейсетте

години  на  миналия  век  традиционната  за  психиатрията  презумпция,  че  както

анорексията,  така  и  булимията  са  маладаптивни  механизми  за  контрол  върху

собственото тегло, произведени в желанието да се подражава на определени идеали за

красота, среща сериозен отпор от страна и на четиримата автори. За отправна точка

при тях служи разбирането, че оперативното понятие за „нормалност“ в психиатрията

и психологията е изградено не толкова върху представата за здравословно поведение,
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колкото върху тази за поведението,  което в най-голяма степен би благоприятствало

способността  ни  да  функционираме  според  нормите  на  една  буржоазна  култура,

крепяща  се  върху  патриархален  морал  (т.  е.  безпрекословно  и  с  готовност  да

изпълняваме  натрапената  ни  социална  роля,  но  само  и  единствено  според

предписанията за собствения ни пол). 

Тъй  като  всяка  една  култура,  разчитаща  на  патриархални  етични  норми,  по

дефиниция  центрира  тези  норми  около  ролята,  изпълнявана  от  мъжа,  западните

стандарти за „нормалност“ не са полово неутрални, въпреки напразните си претенции

да изглеждат такива. Този псевдо-неутрален стандарт за „нормалност“ влиза в пряко

противоречие с традиционния за западните общества идеал за „женствено поведение“,

поради което съвместното им усвояване нерядко води до остри вътрешни конфликти у

представителите  на  всички  полове.  Сблъсъкът  между  „нормалността“  и  привидно

радикалната й противоположност – „женствеността“ – произвежда дълбоко усещане за

безпомощност,  неадекватност  и  неспособност  за  постигане  на  социално  признание,

докато  лицата,  определящи  себе  си  като  жени  или  живеещи  като  такива,  полагат

неистови  усилия  да  бъдат  самодостатъчни  независими  личности  и  същевременно  с

това да структурират живота си около нуждите на близките си, т.е. да поемат ролята на

„обгрижваща фигура“.  При отсъствието на възможност да съсредоточат усилията си

върху своите собствени нужди, без да срещнат критика за това, тези лица започват да

изпитват  тревожност  и  несигурност,  или  в  някои  случаи  –  страх  от  непосилната

отговорност, стоварена на плещите им.

Според интерпретацията на Крисп например,  тези неприятни усещания биват

потискани  чрез  несъзнавани  опити  екзистенциалните  предизвикателства  да  бъдат

избегнати посредством регрес към биологичното детство. Продължителното гладуване

има задачата да отложи, забави, избегне или преобърне нормалния процес на растеж и

стареене, а с това –  и на отговорностите,  съпътстващи живота на възрастния човек

[Crisp, 1980: 91]. 

В много  от  случаите  обаче не се касае за изключителни форми на житейски

предизвикателства  –  напротив,  екзистенциалната  криза  на  пациентите  често  бива

породена  от  нереалистичните  очаквания,  на  които  трябва  да  отговорят  според

останалите членове на общността. Според Крисп отношението към храната се променя

драстично за да спомогне не за поддържането на определен тип визия, а за постигането
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на т. нар. „flight back into psychobiological childhood“ (ibid) [1]. Крайната цел е да се

избегне  изпадането  в  „maturational  crisis“  или  „криза  на  зрелостта“.

Концептуализирането на хранителните разстройства като „типично женски“ прояви на

суета  тривиализира  проблема  и  бяга  от  неговата  същност,  вместо  да  насочва

вниманието  към  нея  и  да  търси  дългосрочни  решения;  то  привижда  патологията  в

страдащия,  вместо  да  рамкира  „проблемното  поведение“  в  съответния  социален

контекст.  По  този  начин  самата  женственост  бива  конструирана  като  изначално

патологична  и  склонна  към  ирационални  саморазрушителни  типове  поведение,  а

хранителните разстройства биват обяснени именно с тази склонност, без да се търси

по-задълбочено разбиране за техния произход и влияние. 

Феминистките  разработки  върху  социалната  психология  на  анорексията

представляват  опит  да  се  коригира  именно  това  опростяващо  схващане  и  да  се

предотвратят  проблематичните  въздействия,  които  то  може  да  окаже  върху

положението  на  една вече  уязвима  категория  от  хора.  В тези  разработки  се  усеща

силно  пост-структуралистко  влияние,  но  много  от  тях  разчитат  и  на  допълнителни

теоретични  рамки  (например  на  психоаналичната  теория),  чрез  които  тестват

издръжливостта  и  адекватността  на  т.  нар.  „commonsensical  assumptions“  [2]  и

разкриват  предразсъдъците,  стоящи  в  техните  основи.  Този  критичен  поглед  е  от

значение,  тъй  като  психиатричната  медицина  и  психологията  би  следвало  да

проблематизират отрицателните полови стереотипи и да спомагат за изграждането на

критична нагласа спрямо тях, вместо да се позовават на тях в оперативната си дейност.

Още  през  осемдесетте  години  на  миналия  век  Лакан  и  Митчъл  [Mitchell,  1982]

препрочитат Фройд, за да демонстрират наличието на полови предразсъдъци в процеса

на  конструиране  на  диагностични  етикети.  Именно  с  това  наличие  те  обясняват  и

сходството  между  диагностични  етикети  като  „истерия“  и  „анорексия“,  в  които  по

дефиниция  са  залегнали  определени  убеждения  за  „функцията“  на  жената.  Лакан

достига до анти-есенциалисткото заключение, че половата идентичност не е естествена

категория,  а  „символична  позиция“,  произвеждана  в  социални  процеси  на

„обозначаване и интерпретация“ [Lacan, 1982: 123-136]. 

Скоро след това Рамас разгръща сходна интерпретация, според която „истерия“

не  е  нищо  повече  от  удобно  събирателно  понятие,  обхващащо  различни  типове

непокорство у жените, включително нетрадиционна сексуална ориентация, нежелание
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за задомяване, подлагане на съмнение на патриархалните ценности,  и други [Ramas,

1985: 149-180]. Малсън също прави опит да разтълкува анорексичното поведение като

разчертаване на символична граница, разделяща Аза от Другите; като едно своеобразно

„дискурсивно производство на контрол“ върху собственото тяло и собствения живот

[Malson,  1998:  121].  Според Брух този  символичен  контрол  компенсира  липсата  на

самостоятелност или свобода в други аспекти от живота на Аза и изразява желание за

бунт срещу зависимостта на Аза от една общност,  която не му дава възможност да

прави собствени избори [Bruch, 1974].

Действително,  теоретичната  медицинска  литература  от  деветнадесети  век

типично  обвързва  истерията  и  анорексията  именно  по  този  показател:  например  в

записките  на  Шарл  Лазег  от  наблюденията  върху  неговите  пациенти,  проведени  в

периода между 1868 и 1872 г., често се среща мотивът за „патологично задоволство“,

което младата истеричка предполагаемо изпитва от това да се превърне в център на

внимание за своите роднини и приятели, и да упражнява емоционален контрол върху

техните  реакции  [Lasègue,  1873;  2009:  3-8].  Далеч  преди  този  момент  Западната

медицина на деветнадесети век вече е силно предубедена към жените и момичетата в

резултат на серия от научни и културни стереотипи,  срещани и до днес.  Сред тези

клишета  попадат  схващането,  че  мъжката  и  женската  нервни  системи  са  устроени

различно и се характеризират с различни конституционни особености (женските нерви

са поначало „деликатни“ и „слаби“ в сравнение с тези на мъжа), а също и разбирането,

че биологичното тяло на жената е неустойчиво и „крехко“ по самата си „природа“, и по

този  начин  изначално  неспособно  да  оцелява  самостоятелно  при  така  желаните  от

суфражетките условия на равенство между половете. 

Този  исторически  период,  макар  и  преходен  за  психиатрията  и  нейното

обособяване като самостоятелна наука, е тежък за много от пациентите, поставени под

нейните грижи. Така наречените по това време „нервни заболявания на жената“ биват

представяни  като  модерно  предизвикателство  за  всеки  уважаващ  себе  си  начеващ

специалист,  а  епидемиологията  им  бива  изкуствено  раздута  чрез

свръхдиагностициране  вследствие  от  небивалия  интерес.  В  комбинация  с

неблагоприятния социален климат, породен от враждебното отношение към дейността

на суфража, в западните общества бързо се налага културното и медицинско клише, че

жената е изначално „ирационална“, „нестабилна“ и склонна към душевни заболявания.
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Едновременно  неусетно  и  рязко,  женствеността  бива  конструирана  като  по-

нисша  форма  на  биологично  съществуване,  по  презумпция  отстъпваща  на

мъжествеността  в  умствен  и  физически  план.  Тези  „дефицити“  ловко  биват

употребявани  в  дехуманизираща  политическа  реторика,  която  рационализира,

оправдава и затвърждава онеправданата позиция на жените в тогавашното общество.

Социалната  роля  на  представителите  на  „нежния  пол“  се  изчерпва  с  тяхната

зависимост,  подчиненост  и  отдаденост  на  онези,  с  които  те  имат  брачни  или

родителски взаимоотношения, тъй като при отсъствието на адекватни интелектуални

способности  и  умения  за  самоконтрол  не  може  да  се  говори  за  упражняването  на

каквито и да било граждански права или отговорности. Както отбелязва Орбах малко

повече от век по-късно,  последвалият бум от случаи на „анорексия„ и „истерия“ се

превръща в символичен език на протеста [Orbach, 1986: 17; 48]; в бунт на онези, които

несправедливо биват лишени от глас, и чието социално и политическо обезвреждане се

ползва с директна подкрепа от страна на медицината и психиатрията под фалшивия

претекст  на  една напълно  излишна  патологизация.  Поради невъзможността  да бъде

отхвърлен  чуждият  контрол  върху  всички  останали  аспекти  от  живота  й,

западноевропейската  „истерична  анорексичка“  от  деветнадесети  век  прибягва  до

малкото достъпни за нея форми на микроконтрол върху собствената си телесност – тя

получава припадъци, спи извънредно дълго в опит да се откъсне от действителността,

или напротив, не спи изобщо; тя отказва да приема каквато и да било храна, или става

изключително  капризна  по  отношение  на  видовете  храна,  които  консумира;  тя  се

отцепва от колектива, изпадайки в меланхолия или в пристъпи на хипохондрия, и по

този  ироничен  начин  намира  убежище  именно  в  приписваните  й  от  обществото

недостатъци. Но най-вече – тя гладува и линее, постепенно прекъсвайки връзката си с

външния свят и обществото.

 В  наши  дни  и  в  клиничния  контекст,  и  извън  него  се  е  наложила  клишираната

хипотеза,  че  анорексиците  и  булимиците  неизменно  страдат  от  делюзии  и  от

нереалистично  виждане  за  собственото  тяло  (“unrealistic body image”).  Този

повърхностен прочит на преживяванията на хората с анорексия и булимия почива на

стереотипа за „типично женската“ обсебеност от собствения външен вид, и пропуска да

отчете възможността хранителното разстройство да се явява  като вид маладаптивна

стратегия  за  справяне  с  по-дълбок,  междуличностен  или  социален  проблем.  В
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качеството си на физически симптоми анорексията и булимията безспорно заслужават

засилено  клинично  внимание,  но  към  момента  обществените  фактори  (ценности,

морални  норми,  кодове  на  поведение,  полови  стереотипи),  които  допринасят  към

етиологията  им,  рядко се превръщат  в  обект на също така задълбочени анализи  от

страна на медицинските лица и кампаниите по обществено здравеопазване. 

Макар и разбираемо, това положение на нещата влиза в директно противоречие

с изводите на  редица специалисти, които препоръчват активна намеса на съответните

органи и институции под формата на кампании [Austin, 2012: 854;  Gumz et al., 2018;

Moessner et Bauer, 2017] именно поради факта, че систематичното им провеждане има

забележим ефект върху склонността на засегнатите да потърсят помощ. Това се дължи

на нормативния заряд, имплицитно съдържащ се във всеки диагностичен етикет – ако

едно състояние бива припознато от обществеността като заболяване (схващане, което

може да бъде наложено посредством информационни кампании),  шансът засегнатият

да  потърси  лекарско  мнение  се  увеличава  драстично  [Gumz et al.,  2018].  Tози

нормативен заряд директно допринася към задействането на социалните процеси на

патологизиране на определени типове поведение. 

Тази теоретична линия е донякъде застъпена и в социалния детерминизъм на

Слейд, който припознава причинно-следствени връзки между крайно строгите диети и

някои специфични форми на религиозния морал – например християнството, и особено

протестанството  и  католицизма,  където  на  почит  се  намират  ценности  като

авторегулацията,  усилието,  труда  и  способността  максимално  да  бъде  отлагано

личното удовлетворение [Slade,  1984:  135].  Няколко години преди това Хилде Брух

посочва  определени  типове  семейна  динамика  и  родителски  (най-вече  майчински)

модели на поведение като източник на проблема. Според нея натрапването на семейни

ценности  и  добродетели  като  жертвоготовността  почти  изключително  върху

момичетата (и то в техните формативни години) произвежда силен вътрешен конфликт

у тях и ги дресира да пренебрегват собствените си нужди; стремежът им да отговорят

на  нереалистичните  очаквания  на  близките  си  не  съответства  на  действителния

капацитет  на  обикновено  доста  крехките  в  емоционално  отношение  подрастващи

[Bruch, 1978: 106]. Максуийн критикува както подхода на Слейд, така и този на Брух,

които счита за недостатъчно фокусирани върху въпроса за символичния и ценностен

заряд на женското тяло – както и на биологичната метаморфоза,  през която минава
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съзряващото  момичешко  тяло  –  в  рамките  на  култура,  която  едновременно

сексуализира, критикува и контролира физическото присъствие на жената [MacSween

1993: 41]. 

Що се  отнася  до категории  като  дълга  и  отговорността,  западните  общества

определено  поставят  жената  в  една  доста  противоречива  морална  сива  зона:  те  й

задават непосилни нормативи, очаквайки от нея доброволно и себеотдадено да изгради

целия  си  живот  около  чуждите  потребности,  но  същевременно  с  това  обстойно

изследват и патологизират всяка нейна проява на желание да упражни дори минимален

контрол  върху  своите.  Крисп  също  забелязва  токсичния  потенциал  на  това

противоречие  и  го  използва,  за  да  изгради  теорията  си  за  етапите  в  цикъла  на

анорексичното поведение:  житейско предизвикателство (обикновено под формата на

морален  конфликт)  –  реакции  на  страх  и  тревожност  –  гладуване  до постигане  на

„психобиологичен регрес“ – избягване на непосилното бреме посредством своеобразно

вдетиняване, което същевременно позволява запазването на минимален контрол върху

личните избори.

Този обяснителен модел разполага и с допълнителното предимство, че опитва да

вникне  в  тенденцията  на  страдащите  от  анорексия  и  булимия  да  се  „влошават“  в

периоди  на  екзистенциална  криза  и  финансови,  професионални  или  семейни

неприятности,  вместо  да  приписва  тази  тенденция  на  предполагаеми  биохимични

сходства с тревожните разстройства [Berg: 2014] [3]– състояния с доказан соматичен

субстрат.  Психоаналитичният  модел  на  Палацоли,  според  който  анорексията  и

булимията предлагат спасение от предизвикателствата в света на възрастните, също е

чувствителен  към  моралната  дилема  на  страдащите  –  дали  да  отхвърлят  директно

стоварените  върху  плещите  им отговорности  или  да  потърсят  убежище  в  удобната

маскировка  на  детеподобното  тяло  –  но  също  така  привлича  вниманието  към

допълнителни  усложнения,  като  например  нежеланото  внимание  от  страна  на

определени  ухажори,  страха  от  опредметяване  на  женското  тяло  или  от  сексуален

тормоз, и прочее етични и социални по своето същество проблеми [Strathern 1998: 5].

Понякога е налице страх от попадане в пасивната, безпомощна позиция на жертва; в

капана  на  обезличаването,  лишаването  от  автономия  и  невъзможността  да  бъдат

отстоявани границите на собствената воля и собственото тяло. Този страх нерядко води

до първичен, неосъзнат протест срещу собствената обезвластеност.
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Образът  на  женското  тяло  като  един  пасивен,  незавършен  обект,  сякаш

„реципиент“ или „придатък“ към мъжкото, директно изхожда от вторичната социална

позиция  на  жените,  тоест  е  идеологически  и  културно  оформен  в  ежедневните

практики,  а  не  е  директно  изведен  от  фактите  на  обективната  действителност.

Следователно  обществото  споделя  колективното  задължение  да  отстрани  своето

собствено  митично  произведение  –  клишето  за  слабостта  и  неспособността  на

„нежния“ пол  – преди да медикализира поведението на онези негови представителки,

чието отчаяние се проявява чрез психосоматични симптоми. За целта са необходими

понятийни  ресурси,  които  да  засичат  и  да  противодействат  на  случаите  на

свръхдиагностициране  и  некоректно  медицинско  профилиране,  както  и  на

отрицателните  стереотипи,  върху  които  почиват  тези  практики.  Запознатостта  с

историята на психиатрията (и на медицината като цяло) би спомогнала за изясняване

на  ролята  на  последните,  както  и  за  вникване  в  социокултурните  фактори,  които

изплитат  сложната  мрежа  от  отношения  между  телесност,  полови  стереотипи  и

социални роли такива, каквито ги привижда едно медицинско лице, индоктринирано в

духа на всъщност вече отминалата модерна епоха в западната медицина (XIX в.). Не е

излишно да сме наясно с предразсъдъците, които понякога се промъкват в науката; в

производството и прилагането на диагностичните етикети.

Значително  по-важно обаче е да развием емпатичен  и  отговорен  подход към

една  категория  от  състояния,  за  които  Детр  и  Йарецки  с  право  отбелязват,  че  са

наречени  „ментални  заболявания“  само  и  единствено  за  по-удобно  нозографично

класифициране [Detre et Jarecki, 1971: 75], за да не позволяваме те да се превръщат в

прикрити форми на контрол, сегрегация или дискриминация.
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Abstract
This paper discusses some gender problems that contemporary sport faces. The female access
to the Olympic Games nowadays gives some good indication about gender equality in sport
but at the same time we have completely new understanding about gender and this raises
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Акцентът  на  настоящата статия засяга  общо проблема за  пола и  участието в

спорта. Както ще се види от изложението,  понятието за „пол“ в спорта става все по-

разтегливо, като това от една страна дава възможност на изява на определени групи, но

в същото време отказва достъп на други. Тази неяснота поставя проблем пред женския

спорт. Пред спортната етика стоят сериозни трудности, както на ценностно ниво, така и

по  отношение  на  съдийството  и  приемането  на  правила  за  регулация  на  половото

участие в спорта. 

Проблемът за пола и как той се отразява на спорта, и по специално на жените

спортистки, не е частен проблем на спортната етика и на философията на спорта, а на

цялата  философска  общност.  Според  медийния  анализатор  и  философ  Маршал

Маклуан,  промените,  които настъпват  днес в  света  на спорта скоро ще са факт  и в

обществата,  в  които  се  практикуват  дадените  спортове.  Следователно  отбелязвайки
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промените,  настъпващи в правилата,  въведени от  МОК (Международен  олимпийски

комитет),  по  отношение на  пола,  може да прозрем промените,  които текат  вече  и  в

нашата жизнена среда. Спортът е огледало, в което се отразява светът, в който живеем,

микромодел на обществото и културата ни [Macluhan,  2013].  Можем да твърдим, че

промените в женския спорт могат да ни дадат ценна информация за това как се променя

отношението към жените и по какъв начин те се изживяват като автономни личности и

до  каква  степен  се  доближаваме  до  така  мечтаното  от  поколения  жени  полово

равенство. Как обаче да говорим за равенство между половете, ако понятието за пол е

изпразнено от своето съдържание?

Нека все пак започнем с класическия феминизъм и виждането на  Симон дьо

Бовоар, една от най-известните френски феминистки от средата на 20 век. Тя  обръща

специално внимание  на важността на спорта в живота на подрастващите момичета.

Според нея е необходимо момичетата да се катерят, тичат, скачат, „беснеят“ да правят

неща със силaта на мускулите си, така те се превръщат в активни човешки същества, а

не в пасивни.   Спортуващата жена според Бовоар се състезава активно, а не се сравнява

пасивно  [Бовоар,  1996].  Логично  е  в  такъв  случай  да  започнем  изследването  си  с

изясняване на  половото участие в  спорта  и до каква  степен жените са част от  тази

сфера, която до скоро е била напълно недостъпна за тях. 

Ако има равенство между половете, то е в спорта

Въпреки годините на подтисничество на жените от мъжете и забраните жените

да спортуват и изразяват себе си, в днешно време женският спорт е един от най-бързо

развиващите се. 

Исторически погледнато, проблем с достъпа на жените до спорт имаме откакто

има  и  спорт.  Показателен  е  примерът  със  законите,  които  се  въвеждат  през

Викторианската епоха. Въпреки, че на власт е жена, кралица Виктория, жените са по-

потиснати от всякога [Tews-Hartman, 2003]. Тогава се налага моделът на „порцелановата

кукла“, който до ден днешен създава проблеми на жените спортистки, защото им налага

да изглеждат по непривичен за тях начин. От жените тогава се очаква да са „нежни,

грациозни, да припадат от най-малкото неудобство“,  създава се задължителен модел,

който всяка една жена благородничка трябва да следва – жената да  е чупливата, нежна
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и деликатна дама. По същото време са известни случаи на клитороскопия, жените нямат

право на наследство, собственост, друга себеизява освен тази да забавляват и обгрижват

мъжете си. Рестриктивните мерки по отношение на жените стигат до там, че на тях им

се забранява да спортуват. На една малка част от жените, тези от висшата класа, им е

позволено  да  играят  тенис,  но  само  с  мъжете,  братята,  синовете  и  бащите  си.  Ако

„чужд“  мъж  подаде  тенис  ракета  с  дръжката  към  жената,  то  това  се  смятало  за

сексуален намек и мъжът подлежал на наказание, заради обида, но не на жената, а на

съответния мъж в семейството – баща, брат, син и пр. [Tews-Hartman, 2003]

Тези репресиращи  мерки не са само в Европа, в Бразилия например, повече от

век по-късно, диктаторският режим от 1954 г. забранява на жените да играят футбол.

Днес обаче женският национален отбор по футбол на Бразилия е сред най-добрите в

света [Messner, 2002]. 

Подобна тенденция забелязваме почти във всички спортове. Достъпът на жените

до различните физически активности,  в  това  число и  силовите,  като хокей,  футбол,

борба, бокс, вдигане на щанги и пр., се увеличава и те имат все по-добри постижения.

Това  не  се  случва  без  съответната  борба  и  натиска  на  женските  организации  и

поколения феминистки върху взимащите решенията – мъже.  

Половото неравенство е обект на разискване в МОК, още от 1996 г., когато се

приема  директива,  която  настоява  за  равно  участие  на  мъжете  и  жените  на

Олимпийските  игри.  Олимпийските  игри  са  най-важното  спортно  събитие  на

Планетата.  Жените спортистки са сред най-положителните модели за подражание на

подрастващите девойки. Те показват, че момичетата може да са здрави, упорити и да

разчитат на себе си. Участието на ОИ на жените е ключов момент за феминистките

движения.  През 2012 г.  сред официалните спортове се включва женският бокс,  така

жените стават представени във всички спортни дисциплини. Докато мъжете все още не

са представени в синхронното плуване и художествената гимнастика. На олимпийските

игри в Сочи, жените заемат 49 % от участниците, а на Игрите в Рио де Жанейро 45 %

[Teetzel, 2017]. Това е сериозен успех, като се има предвид, че модерните олимпийски

игри дълго време са били почти изцяло за мъжете. 

През 1900 г. за първи път се позволява женско участие на Игрите и тогава само

22 състезателки, или едва 2% от участниците на Олимпийските игри, са жени. Те се
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състезават в четири спорта: тенис, конен спорт, ветроходство и голф. До Олимпийските

игри в Рим през 1960 г. жените заемат 20 % от участниците на Олимпийските игри.

Наблюдава се плавно и последователно увеличение на участието на жените на ОИ. В

същото време, и то към днешна дата, жените заемат едва 20% от управленските постове

в МОК. Това означава, че правата на жените не са защитени  на управленско ниво и

участието им във взимането на решения е ограничено. 

Въпреки  тези  факти,  олимпийският  спорт,   към  настоящия  момент,  остава

единствената сфера от обществения живот на жените, в която могат да постигнат равен

достъп с мъжете. 

Безпокойствата около родовия пол

По отношение на  участието на двата пола в спорта  имаме ясна статистика и

проблемите  са  достатъчно  видими  и  са  налице  много  и  различни  изследвания.  Тук

обаче  възниква  следващият  сериозен  проблем  за  липсата  на  ясна  дефиниция  на

понятието  „пол“.  На  чисто  практично  ниво  възникват  множество  питания  и

необходимост от обговаряне. Най-същественият, който си поставяме към момента е за

достъпа, или по-точно след като нямаме ясна дефиниция на пол, няма ли да се получи,

че правата, които жените са си извоювали по един или друг начин, няма да се окажат в

полза  на  мъжете.  Подобен  пример  има  с  налагането  на  квотите  в  училище,  където

момичетата  с  по-високи  оценки  не  могат  да  се  класират,  защото  тяхната  квота  на

момичета  е  запълнена,  а  квотата  на  момчетата  не  е,  и  те  влизат  с  по-нисък бал от

момичетата. Подобни примери има много.  Конкретно в случая с пола сме свидетели на

следната  промяна в  правилника на  Международния олимпийски комитет.  През 2008

година на Олимпийските игри в Пекин за първи път транссексуалните хора получават

правото на участие след смяна на пола. Право на участие има всеки човек, който две

години  преди  началото  на  квалификациите  за  олимпийските  игри  е  осъществил

съответната оперативна и хормонална терапия и се състезава в съответния пол.  

Този феномен далеч не е нов за 21 в. още през 1977г. Ренен Ричардсън печели US

Open за жени, а е родена мъж. Веднага след като излиза наяве този факт, титлата иs  е

отнета и достъпът иs  до женски първенства прекратен [Бърдарова, 2008].

Дебатът за пола на тялото е особено актуален в спорта, защото в случая не става
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въпрос само за сексуалност, за личен избор и предпочитания, а са намесени и други

фактори,  като  например  самото  състезание.  Вероятно  един  мъж,  макар  и  след

оперативна намеса, има чисто физически предимства пред жените и това следва да дава

нечестно  преимущество.  До каква  степен  обаче това   е  нечестно  също е  неизяснен

въпрос. От една страна мъжете имат по-добре развита скелетна конструкция, която в

случаите със силови спортове е безспорно предимство. От друга обаче, според някои

биохимици, по-малкият скелет позволява натрупването на повече мускулна маса и сила,

което би облагодетелствало жените сменили пола си, и които са били подложени на

хормонална терапия. Защитниците на трансексуалните атлети, разглеждат евентуалното

предимство на  мъжете пред жените,  като „специфики на  тялото“.  Те  не  смятат,   че

спецификите  на  тялото  са  некоректна  конкуренция.  Teetzel (2017)  дава  за  пример

Майкъл Фелпс,  който също има уникално тяло, което му дава сериозно предимство

пред останалите състезатели,  но въпреки това никой не би го обвинил в некоректна

конкуренция,  заради  биологичните  си  дадености.  Съвременният  елитен  спорт  търси

именно онези уникални тела, които са най-подходящи за даден спорт и следователно

биха били най-конкурентно способни. Тук се сблъскваме с друг проблем на спорта: до

каква  степен  спортът  в  днешно  време  е  естествен  и  продукт  на  индивидуалните

човешки способности, добра тренировка и воля. Когато тези характеристики липсват, не

сме  ли  свидетели  на  едно  „порно“  вместо  на  спорт?  Стоян  Ставру  в

„Генномодифицираният спорт“ [Ставру, 2014] смята, че в спорта винаги са се търсили

начини за подобряване на успеваемостта на спортистите по един или друг начин, чрез

допинг,  като  например  кръвната  плазма,  която  представлява  собствената  кръв  на

състезателя,  но  придаваща  неестествена  сила  на  организма,  отвъд  естествена

биологичната.  Генната модификация,  която  би позволила спортистите на бъдещето,

всички  до  един,  да  имат  специфичните  за  дадения  спорт  характеристики.  Един  от

сериозните  проблеми  описани  от  Ставру  е,  че  допингът  в  крайна  сметка  вреди  на

организма. В този ред на мисли, смяната на пола не е ли вид допинг?! Смяната на пола

и изкуствената хормонална терапия също не са безвредни за организма, и следователно

възприемайки  транссексуалните  състезатели  следва  да  си  даваме  сметка,  че  те  са

претърпели тежки операции и приемат медикаменти, които им вредят и от които, чисто

физически, нямат нужда.  
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Следователно въпросът доколко смяната на пола не е вид допинг е повече от

актуален. Защото, ако печели само единият пол, тогава другият ще бъде потърпевш.

Друг аргумент в защита на решението, взето през 2008 г., е, че биологичният пол

не дава предимство на мъжете състезаващи се като жени, въпреки, че това което прави

впечатление е, че преобладават мъжете сменили пола си и състезаващи се като жени.

Засега няма документиран случай на елитна състезателка сменила пола си и  решила да

пробва силите си срещу биологично родени мъже. Интересен е обаче случаят с Фолън

Фокс тя е  може би една от  най-известните транссексуални състезателки по смесени

бойни изкуства. Тя е родена мъж, но след смяна на пола се състезава с жени. Често пъти

тя е побеждавана от жени и далеч не е най-силната боркиня, въпреки че е родена мъж.

На състезание през 2011 при допинг проверка се оказва, че нивата на тестостерон в

тялото иs  са в пъти по-ниски от тези на опонентките иs  жени. Това обаче не доказва, че тя

няма предимство, а че опонентките иs  са взимали допинг, който пак е вид измама. И все

пак тя е побеждавана от жени, които не са взимали допинг.  Следователно не може да се

твърди със сигурност, че биологичният пол влияе  на  резултата, особено след неговата

оперативна и хормонална промяна. Остава въпросът какво е здравословното състояние

на  Фолън  Фокс  и  какво  я  различава  от  Хайди  /  Андреас  Кригер?  Последната  е

гюлетласкачка  от  Източна  Германия,  която  в  резултат  на  огромните  дози  анаболни

стероиди, които е поемал от Хайди става Андреас, от жена става мъж, но не защото го е

искала,  а  защото  медикаментите  са  променили  нейната  физика,  но  и  психика

[Бърдарева,  2008].  В активната си състезателна кариера, тя се е  състезавала с жени,

въпреки, че хормонално е била мъж.  Тя не е имала избор и това също я различава от

Фолън Фокс. Последната умишлено се е подложила на терапия, докато Хайди е била

принудена.

Като  се  има предвид  обаче абсолютизирането  на  победата  в  професионалния

спорт и огромните приходи и възможности, които победата в спорта поставя пред един

човек  от  гетото,  докъде  може  да  сме  сигурни,  че  смяната  на  пола  и  хормоналната

терапия не са отново резултат от външен натиск – икономически или политически. Не

се ли поставя по този начин възможност за доминация на богатите държави имащи зад

гърба си големи фармацевтични компании, които ще се възползват от тази вратичка в

системата да се наложат на международната сцена? Друг съществен проблем е, че по
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този начин родените „мъже“ придобиват още едно предимство пред родените „жени“.

Как се дефинира полът в социалните науки?

„Безпокойствата около родовия пол“ е книга на известната феминистка Джудит

Бътлър, която стъпвайки на класическия феминизъм, доразвива теориите на Бовоар и

Фуко  и  определя  пола  като  джендър  –  роля,  която  всеки  човек  бидейки  независим

индивид има право да избере сам, без оглед на вторичните си полови белези. Според

нея полът не е предзададена анатомична даденост, а социален конструкт. Двуполовият

модел е наложен, заради определени социално-исторически необходимости и в резултат

на  индивидите  е  наложено  насилствено  следването  на  този  модел.  Бътлър  използва

известната максима на Симон дьо Бовоар, че „жена не се раждаш, а  ставаш“, която

предполага именно наличието на cogito при приемането на една или друга роля. Според

Бовоар жената приема да е „слаб“ или „нежен“ пол, заради наложените във времето

патриархални модели. Светът,  който заобикаля Бовоар, и който описва във „Вторият

пол“ е създаден от мъжете, затова жената бива принудена да се впише в този свят, като

приеме норми и модели на подражание, които не са резултат от нейните желания и

стремежи,  а  са  неин  начин  на  адаптация  и  вписване  в  средата.  Според  двете

феминистки живеем в свят доминиран от табута и наложени роли, като от това най-

потърпевши са жените. Бътлър дава за пример транссексуалните хора и трудностите,

които срещат от една страна да намерят себе си в полово обуславяния свят, от друга да

бъдат приети от другите.  В „История не сексуалността“ Мишел Фуко развива тезата, че

съвременното отношение към пола е резултат от властовите дисциплинарни практики,

приучаващи индивидите да се държат по „правилния“ начин, да следват една социална

норма и в момента на отклонение от нея, моментално да бъдат наказани. 

Така  тялото  бива  лишено  от  биологичното  си  право  да  изпитва  удоволствие,

което не се вписва в социалната норма. Така че според Фуко, а в последствие и според

Бътлър,  на  тялото  му  се  отнема  биологична  нужда  и  свобода  на  осъществяване  на

нагони  и  потребности.  В  това  отношение  спортът  създаден  в  Модерността,  следва

именно двуполовият модел, дори транссексуалните хора, следва да се впишат в него, да

се  състезават  като  мъже  или  жени.   Оказва  се  обаче,  че  с  последните  промени

предложени от IAAF[1] (Международна организация на лекоатлетическите федерации)
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се предлагат мерки репресиращи жените, имащи естествено, но отвъд „нормата“ женско

тяло.  Жени, които имат над допустимото количество тестостерон в кръвта, независимо

дали са родени жени,  няма да могат да се състезават.  В случая важен е не полът,  а

съдържащите се в кръвта количество хормони.  Показателен е случаят с Кастър Семеня,

която  ако  иска  да  се  състезава  ще  трябва  да  взима медикаменти,  които  да  намалят

мъжките  хормони  в  кръвта  иs ,  независимо,  че  те  не  са  резултат  от  допинг,  а  са

„специфика на нейното тяло“[2]. Семеня – въпреки особеностите на тялото си, също не

е най-бързата жена и е побеждавана от жени, нямащи нейната физика и хормонално

състояние. Семеня обаче е в пъти по-бавна от Юсейн Болт, така че макар и с хормони на

мъж е неконкурентно способна на мъжете.  След като това решение влезе в сила, то ще

окаже влияние главно върху женския спорт и ще се отрази негативно на жените, които

са избрали да тренират даден спорт именно, защото имат физически дадености за него. 

На  чисто  практическо  ниво  се  налага  необходимостта  да  преосмислим

разбирането си за пол, като в него не трябва да изпускаме и различните специфики на

пола. Безспорен успех в борбата ни с половото неравенство би било елиминирането на

разликите между половете. Това обаче следва да не в ущърб на родените жени. Дебатът

за пола в спорта предстои. 

БЕЛЕЖКИ

[1] Вж.: https://www.theguardian.com/sport/2018/apr/25/iaaf-testosterone-rules-caster-
semenya

[2]  Вж.:  https://www.theguardian.com/sport/2017/jul/03/caster-semenya-could-be-forced-to-
undertake-hormone-therapy-for-future-olympics
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Abstract
Ethical dilemma – how to perceive other in intimate couple – as a partner, or as a resource, is
discussed here in context of bio and psycho evolutionary theory, socio-cultural approach and
attachment theory. The aim is to give hints for improvement of moral education and couple
therapy.  

Keywords: intimate relationships, intimacy, couple relationships, couple therapy
                                             

Увод

След повече от 35 години терапевтичен  опит  като фамилен терапевт все по-

убедено мога да заявя, че успехът или провалът на една интимна връзка зависи главно

от етичността на отношенията между двамата. Другият - ресурс или партньор, това

сякаш е ключовата нравствена дилема,  чието решение определя съдбата на много

двойки и семейства. 

Като  привърженик  на  интегративния  подход  към  човека  и  човешките

отношения,  тук  ще  се  опитам  да  проследя  по  какъв  начин  различни  обяснителни
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теории  ни  помагат  да  разберем  основанията  да  избираме  едната  или  другата

възможност в разглежданата етична дилема. Аргументи могат да се намерят както на

био-еволюционно,  така  и  на  индивидуално-  психологично  и  междуличностно  ниво.

Този нравствен избор може да се осмисли и в контекста на връзката ни с хората в по-

големите  човешки  общности.  В  двойката,  в  семейството  или  в  по-голяма  група

отношенията  ни  с  другите  най-вече  се  определят  от  това  дали  ги  приемаме  и  се

отнасяме с тях като с равностойни партньори, с които оцеляваме и се развиваме

заедно, или като ресурс за индивидуалното ни благополучие. Втората позиция допуска

и  възможността  другият  да  се  превърне  в  заплаха,  което  ни  кара  да  се

самоизолираме, или да реагираме агресивно.

Чрез  целенасочено  повлияване  на  разглеждания  етичен  избор  посредством

образованието и културата, чрез коригирането му в процеса на двойковата и фамилната

терапия,  ние  бихме  могли  да  постигнем  много  по-широк  мултиплициращ  ефект  в

света, който не само обитаваме, но и активно създаваме. Това е причината да приема

тази тема като изключително актуална и значима.

Същност на етичната дилема: Другият – ресурс или партньор

Осъзнаването на човешкото присъствие в личното ни пространство предполага

базисното приемане на другите човешки същества като идентични с нас, способни да

имат свободна воля, която следва да се уважава и зачита. Тази нагласа определя дали

при свързване с тях ще се интересуваме предимно и единствено от собствените изгоди,

които извличаме от връзката, или ще търсим варианти на общо благополучие, в които

съгласуваме личните си интереси и воля с тези другите. В случая не става дума просто

за баланс между индивидуалното и общото, а за възможност етичното ни съзнание да

трансцендентира  над  индивидуалната  ни  ограниченост.  Да  се  издигнем  над

егоцентричното си самоосъзнаване и да приемем другия като неизбежно необходим за

общото ни оцеляване,  развитие и просперитет.  Това означава да се осъзнаваме като

част от много по-сложни системи,  извън които е невъзможно благополучието ни. В

този смисъл разглежданата етична дилема съдържа не просто две полярни позиции –

егоцентризъм и колективизъм.  Тя може да се разглежда като  преход и развитие на

нравственото  съзнание  от  един  по-незрял  (понякога  травматичен),  несистемен
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модел,  към  един  по-съвършен,  по-адаптивен,  системен,  глобален  и  екологичен

вариант.

 Еволюционната парадигма и дилемата „другият – ресурс или партньор“

Дълго време в общественото съзнание доминираше  дарвинизмът с идеята, че

основен  двигател  на  биологичната  еволюция  е  безпощадният  естествен  и  полов

подбор.  През  двадесети  век  тази  парадигма  намери  последователи  и  в  областта  на

социалните науки, които създадоха т.н.  социален дарвинизъм. Ключовата теза в тези

теории  е  -   „оцелява  по-силният  и  приспособимият“.   Независимо  от  безспорните

доказателства, подкрепящи дарвинизма, идеята за всемогъщата сила на конкуренцията,

съперничеството и противоборството, както в биологичния, така и в психологичния и

социалния свят, се сблъсква с неизбежни ограничения на валидността. Както разкрива

Брус Липтън [Липтън,  2013] в  книгата  си „Спонтанна еволюция“,  интеграцията е

другият  съществен  лост  за  еволюционното  развитие, който  Дарвин  е  пропуснал.

Според  Липтън  еволюционният  процес  следва  линията  на  последователно

интегриране на все по-високо ниво – между отделните молекули, между отделните

органели в клетката, между различните клетки в живия организъм, между различните

индивиди  в  животинската  общност,  между  отделните  личностни  в  човешкото

общество. В този процес ключово еволюционно значение придобива способността за

диференциация и интегриране на различните елементи в една система. В етичен

план това означава, че не само индивидуалният просперитет е важен за развитието на

личността  и  обществото,  но  и  способността  на  отделните  личности  да  се  свързват

помежду си в  надличностни структури,  гарантиращи общото  оцеляване и  развитие.

Очевидно  двата  процеса  –  този  на  индивидуално  оцеляване  и  развитие,  и  този  на

оцеляване и развитие на общността са двупосочно, динамично, и неразривно свързани.

В този смисъл приемането на другия като партньор може да се разглежда като

частен  случай  на  един  много  по-общ  еволюционен  принцип  на  интеграцията,

валиден за всички нива на организация на материята.

Още  по-интересно  е  да  коментираме  еволюционно-психологичния  аспект  на

разглежданата  нравствена  дилема  през  идеята  за  половия  подбор.  В  тази  връзка

конкурентната  борба  между  мъжките  индивиди  в  стремежа  им  за  завоюване  на

женските (за което говори Дарвин),  следва да се разглежда в по-широката логика на

специфичните  роли,  които  имат  двата  пола  в  репродуктивния  процес
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[Бостанджиев,  Т.,  2004].  Известно е,  че представителите на двата пола имат съвсем

различно  отношение  към  основните  аспекти  на  репродуктивния  процес  –

количеството и качеството.   Женските индивиди, за разлика от мъжките, могат да

създават ограничено по численост потомство. Затова техният стремеж е малобройното

им  поколение  да  е  с  оптимално  качество  и  максимално  гарантирано  оцеляване  и

развитие.  Най-сигурното  условие  за  това  е  избраният  баща  да  е  сред  най-

проминентните мъжкари и освен това,  да е трайно ангажиран с грижа за майката и

потомството. 

За да имат достъп до репродукцията, мъжките индивиди пък трябва постоянно

да  участват  в  кастинг,  в  който  да  доказват  предимствата  си  пред  конкуренцията.

Генетична следа оставят не само тези, които са най-силни в половия подбор, а преди

всичко тези, които успяват да изградят трайна и здрава връзка в партньорската двойка

– гарантираща най-добрата съвместна грижа и закрила на новото поколение.  

В светлината  на  съвременните  неврофизиологични  проучвания  [Siegel,  2012]

бихме могли да предположим, че  сексуалното общуване между представителите

на висшите бозайници има втора, не по-малко важна функция от оплождането и

гарантирането на генетичното разнообразие. При сексуален контакт в мозъка на

общуващите  индивиди се отделят големи количества от хормона  окситоцин,  който

има  способността  да  изгражда  здрава  емоционална  спойка.  Този  хормон  увеличава

толерантността  между  индивидите  и  способността  им  за  съгласувани  съвместни

действия. Той ги прави много по-сговорчиви при намиране на изход от конфликтни

ситуации.  Очевидно  сексуалната  активност  в  родителската  двойка  е  съществена

предпоставка за нейната стабилност, а оттам и за успешното съвместно изпълнение на

родителската роля- да се отгледа и подготви жизнеспособно, младо поколение.

Еволюционно-биологичният  и  еволюционно-психологичният  подход  към

етичната  дилема  „другият  –  ресурс  или  партньор“,  ни  позволява  да  осмислим

интимността в  нова  светлина.  В  основата  на  интимността  стои  еротичното

привличане и сексуалното желание,  които дават енергия в една партньорска връзка.

Успешната  сексуалната  активност  гарантира  не  само  оплождане,  но  преди  всичко

възможност  за  оцеляване  и  просперитет  в  по-сигурните  условия  на  една  здраво

емоционално  свързана  родителска  двойка.  Еротичното  привличане  в  съчетание  с

повишените нива на окситоцин създават биологичните предпоставки за емоционална
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привързаност между интимните  партньори,  готовност за саморазкриване,  разбиране,

опознаване,  споделяне  и  съпричастност.  Тази  биологична  спойка  е  съществена

предпоставка  и  за  третата  опора  на  истинската  любов  –  взаимната  отдаденост,

посветеност  и  ангажираност  на  партньорите  в  интимната  връзка [Sternberg,

2013]. Тя заедно с другите две опори – еротичната страст и интимността, изграждат,

според автора, фундамента на пълноценната любов.

Културно-исторически  контекст  на  дилемата  „другият  –  ресурс  или  

партньор“

В последните  десетилетия  на  постсоциалистическо  развитие  в  съзнанието  на

няколко  поколения  българи  се  извършва  драматична  промяна  на  ценности,  ролеви

модели  и  житейски  перспективи.  На  изпитание  е  поставен  традиционният  родово-

патриархален морал с присъщия за Югоизточна Европа колективистичен дух. Пазарно-

потребителските ценности,  в  съчетание с нарасналите  възможностите  за  реализация

извън  страната,  все  по-отчетливо  налагат  ценностите  на  индивидуализма  и

либерализма, присъщи за културите от централните, западните, и северните части на

Европа.  Тази сложна промяна протича драматично и нерядко се описва като масова

деморализация, загуба на чувство за родова принадлежност и свързаност със семейните

традиции, отказ от активна социална изява в рамките на националната ни общност. 

От друга страна,  живата патриархално-родова традиция у нас се проявява

във все по-късното отделяне на младите хора от родителите,   съзнателният отказ от

създаване на стабилни интимни връзки и собствено семейство,  отказ от поемане на

родителска  отговорност.  Специфична  за  нашите  условия  е  здравата  емоционална,

икономическа и социална връзка между деца и родители, която често се основава на

преднамерено създавана от родителите заучена безпомощност и зависимост на децата

от тях.  Преобладаващата част от  възрастните българи очакват  вече  порасналите  им

деца да се грижат всеотдайно за тях, дори и тогава, когато децата  имат свои семейства

и потомство. Сякаш у нас кръвната връзка между поколенията е по-силна и значима от

връзката  между интимните  партньори.  В някои части  на  страна е  все  още валидна

поговорката  „Съпругът  ми  (съпругата  ми)  не  са  ми  роднина“.  Това  ценностно

доминиране  на  вертикалните,  трансгенерационни  връзки  над  хоризонталните

партньорски отношения, внася съществена специфика и в преобладаващите семейни
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проблеми,  с  които  хората  търсят  психотерапевтична  помощ.  За  разлика  от

доминиращите  ценностни и етични дилеми, характерни за двойковите отношения в

западния свят [Prager, 2014], конфликтите в съвременните български семейства, според

терапевтичния ми опит, много по-често са „конфликти на лоялността“. Обикновено

те се пораждат не толкова от противоречия между семейните партньори, колкото от

конфликт между родовите общности, от които те идват. 

Корените  на  това  напрежение  може  да  открием  в  патриархално-родовата  ни

традиция. Открай време у нас на сватбата се е гледало преди всичко като на социално-

икономическо  събитие  –  обединяване  на  два  рода,  придобиване  на  допълнителна

собственост, статус, сфери на влияние. Неслучайно тежката дума в това важно събитие

са имали не младоженците,  а техните родители. Те са преценявали дали „сделката“

около събирането на младите е изгодна и за двата рода. По-бедната мома се е надявала,

да  влезе  в  по-големия  дом  на  заможния  си  съпруг  и  да  се  радва  на  неговото

покровителство  и  грижа.  Срещу  това  обаче  тя  е  трябвало  да  бъде  послушна,

изпълнителна и кротка. От нея основно се е очаквало да роди здрави деца, за които да

се  грижи  всеотдайно,  поддържайки  домакинството  и  битовия  комфорт  на  цялото

семейство.  

По-бедният ерген трудно е могъл да се събере с богата мома. Единственият му

шанс е бил да демонстрира уникални умения, трудолюбие и предприемчивост, които

да убедят тъста,  че на него може да се разчита в бъдеще.  Така или иначе страстта,

емоционалната и еротична близост не са играели съществена роля в избора на брачните

партньори. Те просто не са имали шанс да ги проявят и развият, тъй като съвместният

живот на съпрузите е бил възможен единствено след сватбата.  Известна привързаност

и морална ангажираност един към друг  евентуално се е повявала след години,  под

натиска на съвместните грижи и справянето с житейските несгоди [Хаджийски, 2002].

В  тази  ситуация  субективните  измерения  на  партньорската  личност  са

имали много по-малко значение от способността и да изпълнява „семейните си

задължения“. Мъжете, които не са били надежден ресурс (поради физически недъг,

пиянство или други недостатъци), обикновено са оставали сами или са били напускани

от жените си. Същото се е случвало и с жени, които са се оказвали ялови или морално

„разложени“.                                                           
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Това  обектно  отношение към  партньора  не  е  лишено  от  прагматични

основания.  Безспорно  изброените  качества,   които  и  днес  определят  партньорския

рейтинг на мъжа и на жената, са важни. Етичният проблемът се поражда тогава, когато

ние гледаме на  интимния партньор предимно като на доставчик на материални

блага или услуги. Тогава той престава да се възприема като субект (автономна личност

със собствена воля и право на избор) и това отваря вратата на взаимната манипулация,

подчинение и контрол. Често тази борба прераства в открита враждебност и семейно

насилие.  Причината  нерядко е  и  прилагането  на  пазарния  принцип  – да дадеш по-

малко, на по-висока цена.  Дори и да приемем, че балансът между това, което даваме и

получаваме в една връзка, следва да е спазен  (както повелява теорията за социалния

обмен), ресурсното отношения към интимния партньор го обезличава. 

Казано  на  езика  на  транзакционалния  анализ,  ресурсното  отношения  към

другия  е  игра  в  стила  „Аз  печеля  –  ти  губиш“.   Ако  ние  сме  обект  на  нечии

партньорски  претенции,  играта  става  –  „Ти  печелиш,  аз  губя“.  Така  връзката  ни  с

другия  се  определя  единствено  от  егоцентричния  ни  интерес  да  го  ползваме  за

собственото ни благо.  Ако по някаква причина той вече не ни е потребен,  ние сме

готови  да  го  изхвърлим  като  непотребна  вещ,  заменяйки  го  с  нов,  по-надежден

източник на блага, услуги и статус. 

                                                                                    

Индивидуално-психологични измерения на дилемата „другият – ресурс или

партньор

Като  предпоставка  за  моралната  ориентация  към  партньора  бихме  могли  да

разглеждаме  и  различните  типове  свързаност,  описани  в  теорията  на

привързаността на Джон Боулби [Bowlby, 2005]. Според тази теория, начините ни

на  свързване  с  интимните  партньори  до  голяма  степен  повтарят  моделите  на

свързаност, изградени в първите месеци от живота ни с човека, който се е грижел за

нас (най-често майка ни).  Ако бебето не винаги е получавало грижа и внимание, ако

често е било изоставяно, пренебрегвано или отхвърляно, то трайно може да изгради

тревожно, негативно или амбивалентно отношение към всеки друг, с когото по-

късно се свързва. 

Сигурната  връзка  с  майката  в  началото  на  живота  е  най-добрата  гаранция,

според тази теории,  че другият ще бъде приет като равностойно и достойно за
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доверие същество, с което заедно можем да градим общото си благополучие.  За

съжаление  много  деца  са  травмирани,  отхвърлени  или  неглижирани  в  ранното  си

детство. Така те разбират,  че на другите не може да се разчита.  За да получат това,

което очакват от връзката си с тях,   те се научават да ги манипулират по различни

начини, включително и чрез използване на сила и заплаха. 

Теорията  за  социалното  научаване също  ни  дава  възможност  да  разберем

механизмите,  по  които  се  изгражда предметното  отношение  към партньора.  Когато

детето  от  малко  вижда  как  бащата  постига  доминираща  позиция  над  майката

посредством емоционален тормоз и използване на сила, то естествено приема това за

обичаен  моден  на  поведение,  който  може  да  следва  и  в  личните  си  отношения.  

Заключение

Направеният  анализ  цели  да  изясни  сложния  генезис  на  една  от  основните

дилеми в интимната връзка – тази дали ще приемем човека до нас като безличен ресурс

за лично облагодетелстване или като равностоен партньор, с когото съвместно градим

общото  си  благополучие.  Отчитането  на  сложното  взаимодействие  между

биологичните, индивидуално психологичните и социалните фактори е предпоставка да

търсим  по-ефективни  възможности  в  нравственото  възпитание  на  подрастващите.

Другата  приложна  област  е  двойковата  и  семейната  терапия,  където  комплексният

подход  определено  дава  по-добри  терапевтични  резултати.  Искрено  вярвам,  че

съвместните  усилия  да  създадем  атмосфера  на  взаимно  уважение  и  зачитане  ще

създадат една по-спокойна и сигурна атмосфера не само в семействата ни, но и в целия

обкръжаващ ни свят.
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ПРЕВОД

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА MEDICAL CHOICE В
КОГНИТИВНАТА МЕДИЦИНСКА АНТРОПОЛОГИЯ

НА ЛИНДА ГАРО[1]

ВИТАЛИЙ Л. ЛЕХЦИЕР
                                                                                                                             

TRANSLATION

METHODOLOGY OF MEDICAL CHOICE STUDIES IN THE
COGNITIVE MEDICAL ANTHROPOLOGY OF LINDA GARRO

VITALY L. LEKHTSIER

Лехциер,  В.  Л.  2017.  Методология  исследования  Medical  Choice  в  когнитивной
медицинской антропологии Линды Гарро. В:  Медицинская антропология и биоэтика,
№2 (14), ISSN 2224-9680, Превод от руски: Д-р Божидар Ивков.

Резюме
Статията е посветена на този начин на изучаване на медицинския плурализъм, който предлага
съвременната  когнитивна  медицинска  антропология  в  лицето  на  една  от  най-известните  й
представителки  –  американския  медицински  антрополог  Линда  Гаро  (Linda  Garro).  Това
направление  на медицинската антропология  поставя акцент върху  индивидуалния  избор на
системи или практики за лечение.  Статията поставя методологически проблеми,  свързани с
трактовката  на  избора  като  свободен  или  детерминиран  от  социалния  контекст,  като
съотношение  на  действия  и  убеждения,  различие  на  нормативен  и  описателен  модели  на
рационалност,  взаимовлияние  на  култура  и  индивидуален  опит  в  процеса  на  вземане  на
терапевтично  решение.  Като реконструира  методологическата  позиция  на  Гаро,  авторът  на
статията отделя особено внимание на понятието „дивергентна рационалност“. В статията става
дума също и за наративистката концепция за болестта и лечението, която за Гаро представлява
логическо продължение на темата за медицинския избор.

Ключови  думи: когнитивна  медицинска  антропология,  медицински  избор,  медицински
плурализъм, модел на приемане на решения
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Медицинският  избор  е  органична  тема  за  медицинската  антропология,

доколкото именно тази наука е открила и описала явлението медицински плурализъм

[Lock, Nguyen, 2010; Михель 2010], в т.ч. предполагащия от практиката индивидуален

избор на една или друга система на лечение, които антрополозите класифицират по

различен начин. Например Дън [Dunn, 1976] определя три типа медицински системи –

локални (присъщи на някои селски общини или традиционни скотовъдни и земеделски

общности),  регионални,  разпространяващи  се  на  големи  територии  (такива,  като

традиционната  китайска  медицина),  и  космополитична  система  (западната  научна

медицина).  Крисман  и  Клайнмън  [Chrisman,  Kleinman,  1983;  Клейнман,  2016]

разграничават  три  пресичащи  се  сектора  в  системата  на  здравеопазване:  популярен

сектор,  в който са ангажирани самите пациенти и техните семейства,  използващи в

качеството на лечебни средства диети, билки, физически упражнения, почивка, вани,

масаж, препарати, закупувани без рецепта, витамини и др.; народен сектор, представен

от  различни  целители  –  шамани,  медиуми,  магьосници,  билкари  –  функциониращи

неформално или на квазиправна основа [2]; професионален сектор – клиники, болници

и  асоциации,  имащи  отношение  както  към  биомедицината,  така  и  към  такива

професионализирани медицински системи като Аюрведа, унани или сиддха в Индия,

акупунктурата в  Китай  или  хомеопатията  във  Великобритания.  Като  правило,  в

сложните,  социално  стратифицирани  общества,  различните  медицински  системи

(понякога ги наричат „подсистеми“) съществуват заедно и се конкурират по между си,

макар тази конкуренция да протича в условия на поддържана от държавата йерархия на

типовете  медицина,  корелираща  с  класовите,  кастовите,  расовите,  етническите,

религиозните  и  джендърните  различия.  Ханс  Баер,  в  статия  за  медицинския

плурализъм,  като  разглежда  различни  типологии  на  това  явление,  отбелязва,  че  в

съвременния  свят,  „благодарение  на  европейската  експанзия  и  колониализма,

алопатичната медицина или тази, която в крайна сметка е еволюирала в биомедицина,

е  постигнала  превъзходство  в  престижа  и  е  започнала  да  влияе  дори  върху

професионализираните  традиционни  системи  на  здравеопазване“  [Baer,  2004:  109;

Михель, 2015: 247–262]. 

Темата за медицинския плурализъм може да бъде разгледана от позицията на

критичната  медицинска  антропология  –  това,  като  правило,  са  сюжети  за

структурното доминиране или дори монопол на една или друга система за лечение, за
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медицината  за  социалните  елити  и  медицината  за  бедните  и  дискриминираните

[Navarro,  1986;  Михель,  2010:  10–11,  52–67].  Но  тази  тема  познава  и  друга

изследователска  перспектива,  поставяща  акцент  върху  самия  медицински  избор  на

човека, защото дори в строго йерархически построена здравеопазна система „хората са

напълно способни да използват две отделни медицински подсистеми“ [Baer, 2004: 115]

и, ще добавим, – повече от две. Освен това редица изследователи показват, че вместо

плурализъм  на  системите,  съвременното  общество  стига  до  плурализъм  на

медицинските  практики: типовете  медицински  системи,  поради  различни  причини,

имат  тенденцията  да  се  сливат  по  начин,  че  доминиращата  биомедицина  може  да

прилага редица практики,  считани за алтернативни,  а традиционните лечители да се

консултират с фармацевтите и да проявяват интерес към научните биотехнологии [3].

Акцентът върху избора на лечение бил направен в друго направление на медицинската

антропология  –  когнитивната медицинска антропология,  възникнала на  вълната  на

„когнитивната революция“ през 50-те години на миналия век [D’Andrade, 1995]. Една

от  основните  представителки  на  този  подход,  известната  американска  медицинска

антроположка Линда Гаро, отбелязва, че първите работи, които могат да се отнесат към

това направление, са се появили през 60-те години на ХХ век, макар значително по-

релевантни  изследвания  да  са  били  проведени  през  70-е  години,  обаче  и  до  сега

понятието „когнитивна медицинска антропология“, според нея, не е признато, както и

обозначаваните с него ясни дисциплинарни граници [Garro, 2004: 12].

Ще  се  спрем  върху  творчеството  на  Линда  Гаро  по-подробно,  защото  то

съдържа  в  себе  си  голям  авторитет  сред  професионалистите  и  сериозен  евристичн

потенциал за емпирични изследвания  на  медицинския избор,  а също и основателна

методологическа рефлексия на принципите на неговото познание и тези концептуални

рамки, в които то става възможно.

Първият  сборник,  имащ  пряко  отношение  към  обсъжданата  тук  тема  –

сборникът,  в  който  Гаро  се  е  представила  в  ролята  на  събирач  на  материали,

концептуален редактор и автор – това е том 16-и, № 16 на списание „Social Science and

Medicine“  през  1982  година,  наименован  „Етнография  на  решенията  в  областта  на

здравеопазването“ [The Ethnography, 1982]. Сборникът, както пише Гаро, е посветен на

паметта на организатора на симпозиума по тази тема, антропологът, съавтор и съпруг

на Линда Гаро – Джеймс Клей Янг, който загива трагично през май 1981-а година. Във
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встъпителната статия Гаро не само прави обзор на съдържанието на броя, но и пише за

приноса,  който Джеймс Янг има при изучаване на избора в сферата на медицината.

Броят  е  посветен  на  анализа  на  вземането  на  решения  от  хората  в  контекста  на

изучаване  на  алтернативните  медицински  услуги  и  системи.  Цялото  внимание  е

насочено към индивидуалното поведение на човека,  поставен в ситуация на болест.

При това се предполага, че хората са рационални и че те вземат решения в ситуации с

ограничени ресурси и на основата на наличната им културна информация. Задачата на

антрополога  се състои в  това да открие стандартите  на техния избор.  Най-простият

избор е дали човек да потърси или не медицинска помощ в една или друга ситуация.

Някои  автори  в  сборника,  в  резултат  на  проведени  полеви  изследвания,  са

направили извода, че споделяните културни представи за болеста, здравето и лечението

са основни фактори в процеса на вземане на решение в областта на здравеопазването,

при  което  вътре  в  тези  фактори  се  конкурират  между  себе  си  психологични  и

соматични  модели  на  обяснения  на  болестта.  Други  автори  поставят  акцент  върху

социално-икономическия  статус  на  хората,  вземащи  едно  или  друго  терапевтично

решение, или върху особеностите на взаимодействията на пациентите с медицинските

институти.  Сборникът  представя  внушителна  палитра  от  медико-антропологични

изследвания  на  избора  в  сферата  на  здравеопазването.  Изследват  се  мексикански

американци  с  различен  произход,  беременни  жени  в  Латинска  Америка,  републики

Бенин и Тунис (предмет – родови очаквания и импликации на моделите за вземане на

решения),  връзката на т.нар. „логика на благополучие“ с терапевтичните наративи в

Кайро, медицинският контрол и структурата на медицинския плурализъм в Тайланд,

ролята на културните обяснения в „соматизацията“ на оплакванията и недостатъчното

използване на психологическа помощ сред американските и китайските (хонкогски)

студенти, обучаващи се в Хавайския университет.

В сборника има и статия на Линда Гаро в съавторство с Джеймс Янг „Вариация

в избора на лечение в две общини в Мексико“. В статията се разглежда отношението

между  вярванията  на  хората,  свързани  с  болестта,  достъпността  на  ресурсите  на

западното здравеопазване и равнището на обръщаемост към лекар в две съседни селски

общини  в  Мексико.  Едната  от  тези  общини  –  Пичатаро  (Pichátaro)  –  ограничила

достъпа до възможностите за лечение при лекар (представител на биомедицината),  в

другата  община  –  Уричо  (Uricho)  –  хората  имали  сравнително  добър  достъп  до
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услугите на лекар, в това число и безплатни. Данните от историите на заболяванията на

хората,  събрани  от  изследователите  в  семействата  във  всяка  община,  показали,  че

жителите на Уричо се консултират с лекар почти два пъти по-често. При това данните

за  вярванията  на  респондентите  по  отношение  на  болестта  във  всеки  град  били

систематично  съпоставени,  за  да  се  оценят  двата  конкуриращи  се  вида  релевантни

отношения:  между привържеността  към традиционните  етномедицински вярвания  и

избора на лечение при лекар. По отношение на тези данни са възможни, както пишат

авторите,  две  интерпретативни  хипотези.  Първата  хипотеза  –  „концептуална

несъвместимост“ [Young 1982:  1454] – подчертава важността на сравненията между

ежедневните  концепции  за  болестта,  приети  в  общността  и  научната  медицинска

теориея  в  качеството  й  на  критерий  за  избор  на  лечението  при  лекар.  Съответно,

изследването би трябвало да покаже, че, в сравнение с община Пичатаро, по-високият

коефициент  на  използване  на  лечението  при  лекар  в  община  Уричо  трябва  да  се

съпровожда с по-голяма ориентация на представителите му към западната медицина

(на  равнище  убеждения).  Същността  на  втората  хипотеза  се  състои  в  това,  че

традиционните вярвания по отношение на болестта не са първична бариера за търсене

на лекар, точно както и алтернативните убеждения не са необходима предпоставка за

това и,  което е още по-важно, тук много по-важен се оказва фактора достъпност на

лекарските услуги.  Резултатите от изследванията на Гаро и Янг не дали съществено

потвърждение  на  хипотезата  за  „концептуалната  несъвместимост“.  Те  смятат,  че

различията  в  обращаемостта  към лекар  са  следствие  от  диференцирания  достъп  до

лечение, без да е необходима промяна в сферата на приетите вярвания по отношение на

болестта.

Тази  тема,  но  в  значително  по-голям  обем  и  в  по-детайлизиран  вид,  се

разглежда  от  Линда  Гаро  в  монографията  от  1994  г.  „Медицинският  избор  в

мексиканското село“ [Young, Garro, 1994], която е допълнено преиздание на нейната

едноименна съвместна работа с Джеймс Янг от 1981 година. Цялото изследване в този

случай е посветено на представителите на община Пичатаро, живеещи в индианското

село  Тараскан  (Tarascan),  в  планинските  райони  на  западно-централно  Мексико.  В

монографията  систематически  се  въвеждат  и  обосновават  такива  понятия,  които

концептуализират предметната сфера на изследването, като „Study of Medical Choice“,

„Decision-Making  Approach“,  „Model  Treatment  Decision  Making“,  представя  се
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основателен етнографски обзор на ежедневието на община Пичатаро, на семейния и

публичния  живот  на  хората,  техните  празници,  начини  за  печалба,  медицински

вярвания,  обяснения  и  оценки  на  болестта,  разпространението  на  едни  или  други

видове заболявания.

Книгата е много подробна, съдържа много емпирични данни и е много добре

методологически  обоснована.  Авторите  описват,  как  е  структурирано  народното

медицинско  знание  в  това  село  и  какви  алтернативните  практики  за  лечение

съществуват  тук:  1)  самолечение  (c  помощта  на  това,  което  е  под  ръка,  което  се

продава  на  местния  пазар,  диети);  2)  народни  лечители  (curanderas),  които  са

използвали свои специални средства, билки; 3) „практиканти“ (practicantes), т.е. местни

нелицензирани лекари без диплома,  но имащи (по техни думи) някакво медицинско

образование; 4) лекари, представители на западната биомедицина – както държавни,

так и частни – имащи прием само в съседния регион.

Сред  изводите,  които  правят  Янг  и  Гаро  и  които  разширяват  общата

мотивационна картина по поставения проблем, се съдържа мисълта за това, че избора

на една или друга медицинска система на жителите на изучаваното село, е обусловен

също  и  от  това  обстоятелство,  доколко и  по  какъв  начин  те  оценяват  тежестта  на

болестта,  в  това  число  възможността  за  настъпване  на  смърт,  причинена  от  нея.

Селските  жители са бедни и имат ограничен достъп  до системата  на  съвременното

западно  здравеопазване.  Те  използват  своите  медицински  знания,  за  да  оценят

сериозността  и  възможните  последствия от  болестта.  Търсенето  на лекарска помощ

става предпочитано, когато болестта се възприема като опасна за живота и жителите

започват да оценяват  вероятността за излекуване на основата на съществуващите в

културата  представи.  В  другите  случаи  (без  опасност  за  живота),  се  включват

материални фактори,  затова  предпочитания  се  отдават на  самопомощта  (тя  е  най-

евтина  от  всичко)  или  на  търсене  на  местния  лечител,  или  „практикант“  (това

например е една цена за лечение). По такъв начин антрополозите експлицират някакъв

набор  от  правила  за  медицински  избор,  приемане  на  решения  за  лечение  –  две

формализирани стратегии  за  такива решения, на всяка от които е присъщ собствен

алгоритъм за обмисляне на алтернативите за лечение.  Не може да не се отбележи

също, че монографията носи върху себе си отпечатък на личния опит от общуването на
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авторите с община Пичатаро и техните разбирания за ролята на болестта в живота на

нейните жители.

По-късно  Гаро  се  връща  към тази  тема  в  голяма  работа,  публикувана  в  две

части:  „За  изучаването  на  рационалността  при  вземане  на  решения“.  Тук  се  дават

редица  пояснения  по  отношение  теоретичните  основи  на  когнитивната  медицинска

антропология,  обсъждат  се  контрааргументите  на  тези,  които  смятат  този  подход в

една или друга степен погрешен, предлагат се отговори на контрадоводите, въвеждат

се  някои  нови  важни  понятия  за  изследването  на  медицинския  избор  в  аспект  на

когнитивистиката.

Когнитивната  медицинска  антропология  (по-нататък  КМА),  пише  Гаро,  се

опитва  „да погледне вътре в  отношенията  между културните  знания  и  специалните

лечебни действия“ [Garro,  1998: 319].  Предмет на тази антропология е не културата

като  такава,  макар  наличието  на  общи  културни  знания,  включващи  набор  от

поведенчески  стандарти  в  типични  ситуации  на  болест,  да  се  признават  при  този

подход за изходни предпоставки. Предмет на КМА не е и субектът като такъв, макар

именно  той  да  прави  избор,  а  това,  което  се  случва  между  културата  и  субекта  в

ситуация  на  болест.  При  това  КМА  е  основана  преди  всичко  върху  анализа  на

разказите  на хората и затова методологически тя се изгражда от  перспективата на

субекта.

На  основата  на  събраните  данни  медицинският  антрополог,  работещ  в  тази

парадигма, е длъжен накрая да получи модел за вземане на решения за лечение, т.е. да

експлицира  правилата  (алгоритмите)  за  вземане  на  тези  решения.  По-нататък  този

модел трябва да се тества на основата на други събрани данни (с други методи и от

други респонденти от същата общност) – по такъв начин изследването трябва да има

двупосочен дизайн.

Главната  предпоставка  на  КМА  се  заключава  в  признаването  на  хората  за

целерационални  актьори,  т.е.  за  взимащи  обмислени  (рационални)  решения  за

лечението си. С това положение, макар и не само с него, е свързана критиката по адрес

на дадения подход. Нека да разгледаме логиката на контразсъжденията.

1) Персоналността, свободният и волеви характер на решенията за лечение, от

гл.т. на опонентите на КМА, като минимум, имат само  аналитично значение, защото

подобни  моделиращи  изследвания  са  корелативни  на  нашата  шаблонна  и
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идеологизирана представа за личностите като рационални актьори. Затова не трябва да

се правят емпирични изводи от такива изследвания. А като максимум то се абстрахира

от политико-икономическия, икономическия контексти на тези решения, от обективния

социален  ред,  например,  от  наличието  на  социални  ограничения.  Тя  се  абстрахира

също и от моралните и емоционалните мотиви при вземането на решение – така че

КМА я упрекват в „хиперрационализъм“ и „утилитаризъм“.

2)  При  това  културата  се  свежда  или  до  явление,  което  съпътства

целенасоченият процес на взимане на решение,  или обратното,  опонентите на КМА

смятат, че културата тук изцяло е напълно детерминира действията на човека, бидейки

запис,  до  „когнитивен  чертеж“,  интелектуална  структура  или  сценарий  в  неговото

съзнание.

3)  Още  една  контратеза  се  състои  в  това,  че  убежденията  на  хората  не

предшестват техните действия, или – по друг начин – хората не действат на основание

на своите убеждения, така че отношенията между убеждения и действие трябва да се

разбират в обратна последователност.  Убежденията или културните предпочитания се

проявяват  в  самото  действие,  а  влияещите  на  избора  фактори,  които  споменават  в

разказите си респондентите и на които антрополозите  придават сериозно значение,

могат да се окажат само рационализации след действието [Boster, 1984].

Отговаряйки на възраженията,  Линда Гаро пише,  че аналитичното разкриване

на детерминиращите действието фактори на макроравнище не трябва да елиминират

гледната точка на човека, вземащ решение. Тя цитира Саржънт: „Необходимо е да се

подхожда диференцирано към проблемите за социалните сили, които оказват натиск

върху хората (при това  е възможно те дори да не знаят за това)  и към процеса на

вземане на решения, в които индивидите са уверени, че действат самостоятелно. Т.е.

хората действат,  като предполагат,  че имат избор,  на основата на който може да се

вземе  решение.  Вземащите  решение  хора  могат  да  не  познават  всички  фактори,

известни  на  външния  аналитик,  но  това  не  лишава  от  основания  изучаването  на

процеса на вземане на решения на основата на отчитане на фактите,  убежденията и

ценностите, от които изхождайки действа човек“ [Sargent, 1982: 12]. Изследването на

взимане на решения има смисъл до тогава,  докато хората (индивиди или колективи,

например  семейства)  виждат  пред  себе  си  алтернативни  линии  на  развитие  на

събитията. Освен това, решенията, които взимат хората, за представителите на КМА,
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включват  в  себе си  емоциите  и  затова  такива  опозиции,  като  разсъдък/емоция  или

рационално/ирационално, се оказват нерелевантни.

Тези  опозиции,  както  и  редица  други  тезиси,  издигани  от  критиците  на

методологическите  принципи  на  КМА,  от  гл.т.  на  Гаро,  са  предизвикани  от

нормативното  рзбиране  на  рационалността,  докато  КМА  се  основава  на  нейния

описателен модел [4]. Нормативният модел на рационалността е ориентиран към това,

как  е  длъжен  да  работи  разсъдъкът  в  ситуации  на  избор.  Необходимостта  или

предписанието се свързват в нормативния  модел на рационалността с изискването за

систематична  и  прагматична  оценка  на  алтернативите,  сложна  калкулация  на

полезността,  търсенето  на  оптимално  решение,  носещо  максимална  изгода  при

минимум разходи.

В средите  на  медицинските  антрополози  нормативните  модели  не  получили

подкрепа, защото те „не са психологически правдоподобни, тъй като те предписват на

човека,  вземащ  решение,  нереални  способности  в  областта  на  обработка  на

информацията“  [Garro,  1998:  323].  Теоретиците  на  описателните  модели  на

рационалността  „съсредоточават  своите  усилия  върху  разкриване  на  това,  как  в

действителност  се  вземат  решения,  като  се  опитват  да  разберат  самия  процес  на

разсъждение.  Поради  прилагането  на  опростяващи  процедури  или  евристика,

направените  в  реалния  живот  избори  често  не  съвпадат  с  предсказанията  на

нормативните  модели“  [Garro,  1998:  324].  Не  сложните  изчисления,  а  опростените

когнитивни  процедури,  корелативни на общите културни знания за  едни или други

явления  и  достатъчни  за  вземане  на  решения,  „ограничената  рационалност“,  по

отношение  на  която  „дебатите  за  разумност“,  за  споделени  мисли и  чувства,  губят

всякакъв смисъл – ето какво е предмет на КМА.

Гаро  подчертава,  че  моделите  за  вземане  на  решения  за  лечение,  които

изработват антрополозите, представляват  формализирани  представи за тези стратегии

на  избор,  към  които  се  придържат  хората.  С  други  думи,  моделите  за  избор,

подчиняващи се на набор от правила, са теоретични обобщения на антрополога, а не

конкретни конструкции в съзнанието на хората. „Подобно на другите модели, моделът

за вземане на решения представлява само опростена представа за това, какво се случва

в  реалния  свят“  [Garro,  1998:  328].  Заедно  с  това  тя  претендира  за  репрезентация.

Например,  за  да  се  минимизира  ефекта  от  постфактумната  рационализация,  която,
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както  често  повтаря  Гаро,  ги  е  притеснявала  в  процеса  на  полевите  изследвания,

антрополозите са изяснявали,  как респондентите оценяват алтернативните извън тях

връзки с конкретна ситуация на избор. На първия етап на изследването, т.е. на етапа на

разработване на модела, били използвани освен етнографски наблюдения, неформални

разговори и различни структурирани интервюта, насочени към разкриване на оценките

на доверие към едни или други лечебни алтернативи, към, експликация на шаблона на

търсене на медицинска помощ, получаването на културно знание за отделни болести и

симптоми и т.н. Гаро отбелязва, че при изследването се наблюдавала конвергенция на

разностранните източници за получаване на информация.

Както вече бе споменато, изследването е имало и втори етап – етап на оценка,

тестване на получените модели. В продължение на шест месеца антрополозите редовно

(например през всеки две седмици) посещавали над 60 семейства, избрани по случаен

начин и независимо от тези семейства, с които се провеждали интервютата през първия

етап на изследването; при разговорите с хората се записвала детайлна информация за

болестта, с която са се сблъскали семействата от времето на предходното посещение на

антрополога, за предприетите действия и за това, какво ще правят респондентите ако

избраните  от  тях  форми на  медицинска  помощ  не  донесат  положителни  резултати.

Този метод също така изглажда ефекта от рационализацията след избора, доколкото

изследването  по  такъв  начин  се  провеждало  динамично,  така  че  ретроспективните

отчети се съчетавали в него с анализа на текущите събития в живота на респондентите.

В крайна сметка,  по думите на  Гаро, прогностичният потенциал на изработените от

антрополозите модели за вземане на медицински решения се потвърдил на втория етап

почти на 90%.

Важен теоретически извод от проведеното изследване е тезата за процесуалния,

конструктивистски  характер  на  оценката  на  конкретната  болест  и  перспективите  за

нейното лечение. „Например детската болест, която при нашата първа визита описваха

просто като диария (diarrhea),  която се лекува с домашни средства,  при второто ни

посещение можеше да бъде представена като пример за лоши очи [5], с което успешно

се  е  справил  народния  лечител…  Диагнозите  или  интерпретациите  могат  да  се

променят като реакция на различните резултати от няколко опита за лечение“ [Garro,

1998:  330].  Медицинските  решения  зависят  не  само от  културното  знание,  но  и  от

личния  опит:  личният  опит  и  интериоризираните  културни  представи  постоянно
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взаимно  се  коригират. Затова моделът  на  вземане  на  медицински  решения  –  не

„когнитивни чертежи“, а подвижни „когнитивни инструменти“ [Garro, 1998: 330], са

ориентири или ресурси, които хората използват като нов опит.

Гаро отговаря и на критиката от страна на други представители на КМА. Към

изследването  в  Пичатаро  се  предявяват  претенции,  че  то  е  съсредоточено  към

предсказване  на  поведението  (на  основата  на  оценки на  стойността  на  лечението  и

вероятността  от  изцеление),  а  не  към  действителното  разбиране  на  лежащите  в

основата му когнитивни процеси. В частност, се отбелязва, че в него недостатъчно се

разграничават автоматизма, рутинността на първичните реакции към болестта (преди

всичко – самолечението) и, от друга страна, обмислените, активните решения, че не е

отчетен  механизма  на  аналогия  при  оценката  на  рисковете,  че  при  вземането  на

решения хората имат не само една цел (оздравяване), а, като минимум, няколко цели,

така че винаги се изгражда някакъв порядък от приоритети [Mathews, 1982, 1987]. Като

се  съгласява  с  бележката,  че  самолечението,  действително,  представлява  най-

разпространената  първична  реакция  към  болестта  и  отчасти  като  признава,  че

критиката по адрес на изследването в Пичатаро, възможно е, да изисква допълнителен

когнитивен  анализ,  Гаро  се  изказва  в  подкрепа  на  съвместяване  на  принципите  на

предсказване  и  разбиране,  реализирани  в  нейното  изследване,  а  също  още  веднъж

уточнява, че при провеждането му са били взети предвид няколко цели – облекчаване

на страданията, изцеление и минимизация на разходите – образуващи (в съответствие с

разкрития алгоритъм на действие) порядък на приоритети в ситуациите на вземане на

решение.

Във втората част на работата се разказва за още едно полево изследване на Гаро

– в канадската община (резерват) Анишинаабе (Anishinaabe) в южно Манитобе, в която

в този момент (1984–1989 гг.) са живели около две хиляди човека. Това изследване е

трябвало да развие, да модифицира вече изработения модел на вземане на решение за

лечение, доколкото в канадската община е съществувал друг, в сравнение с Пичатаро,

политико-икономически  контекст  на  здравеопазване,  съвсем  друга  ситуация  с

достъпността на западната биомедицина: тя е била, първо, в наличност (лекарите са

били на  разположение  в  лечебния  център  три  пъти  в  седмицата  през  деня),  второ,

достъпна  икономически  (лечението  се  покривало  или  от  безплатна  универсална

застраховка, или със средства от федералното правителство).  Нейните  представители
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насочвали  пациентите  към  съответните  профилни  специалисти  или  към  стационар

(намиращ се на час път от Анишинаабе),  така че след обръщане на пациентите към

лекар, по-нататъшната инициатива в решенията принадлежала вече на него. Главното,

обаче  е,  че  Гаро  в  Анишинаабе  се  е  опитала  да  създаде  модел  на  вземане  на

медицински  решения,  в  контекста  на  друг  вид  заболявания  –хроничните  болести.

Моделът,  изработен в Пичатаро,  е имал отношение само към острите заболявания.

Някои привърженици на КМА са предполагали,  че само към такъв вид заболявания

може да бъде приложен модела, описващ алгоритъма за вземане на решение. Още една

сложност в Анишинаабе се състояла в това, че някои болести, например, т.н. „болест

на Анишинаабе“, достоверността й, е можело да се разглежда и възприема от местните

жители различно, и, като следствие, хората предприемали различни действия. В този

случай антропологът е трябвало да съедини представата за рационалност на действията

и  едновременно  представата  за  различните  видове  на  тази  рационалност.  Гаро  се

позовава на понятието на Шведер „дивергентна рационалност“ [Shweder, 1986], което е

призвано да отрази факта, че „рационалността е съвместима с разнообразието“ [Garro,

1998: 343].

Освен  лекари,  представители  на  конвенционалната  медицина,  в  Анишинаабе

действали  и  народни  лечители  от  два  типа.  Първите  –  „познавачи  на  билките“,

безплатно  или  за  определена  цена  (тютюн  или  пари)  лекуващи,  като  правило,

определен спектър болести, уменията на билкарите най-често се предавали по линия на

семейството;  вторите  –  притежателите  на  особена  „дарба“  да  общуват  с  духовни

същности,  навлизат  в  измененото  състояние  на  съзнанието  и  посредством  такива

действия  диагностицират  причината  за  болестта  и  назначават  лечението.  Гаро  ги

нарича „лечители от Анишинаабе“.  Хората отиват при тези  лечители за препоръки,

насоки за действие: лечителите от Анишинаабе насочват хората или към лекарите от

биомедицината  (ако  смятат  причината  за  болестта  изключително  физиологична

патология),  или започват да лекуват сами (ако смятат, че справянето с причините за

болестта  са  в  техните  компетенции).  Те  не  искат  заплащане,  но  им  е  приятно  да

получават възнаграждение в размер, съответстващ на тежестта на болестта и избирано

от  самите  пациенти.  Тези  разходи  могат  да  бъдат  доста  осезаеми  за  жителите  на

канадската  община.  В „дарбата“ на  лечителите  от  Анишинаабе е  необходимо да се
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вярва, но не всички жители ги възприемат като нейни притежатели, вярвайки, че те са

само добри „познавачи на билките“.

Антрополозите  са  прилагали  методологически  същите  средства,  както  и  в

Пичатаро,  –  наблюдения,  неформални  разговори,  полуструктурирано  интервю,

класифициращи  задачи  за  оценка  на  сериозността  на  болестта  и  симптомите,

алтернативни лечебни действия. Също над 60 семейства регулярно са били посещавани

от  антрополозите,  за  да  записват  ретроспективните  истории  на  болестта.  Били

получени два основни критерия за избор – вече не достъпност и стойност, а наличие в

дома на лекарства и оценка на сериозността на заболяването. Жителите на общината се

обръщали  за  медицинска  помощ,  ако  нямали  в  наличност  лекарства,  ако

притежаваните лекарства не помагали, или ако се преценяло, че те няма да помогнат.

След домашното лечение хората се обръщали в качеството на първа инстанция или към

лекар, представител на конвенционалната медицина, или, ако подозирали наличието на

болестта на Анишинаабе, – към лечител от Анишинаабе. Важно е това, че, обръщаки се

към лечител от Анишинаабе, жителите на канадската община са можели да задействат

две обяснителни конструкции за своите състояния и жизнени събития, налични в запас

на културното знание. Едната обяснителна схема (онджин, ondjine) свързвала болестта

с неправилни действия на човека в миналото, – болестта се разглеждала като разплата,

а  лечението  било  насочено  към  поправяне  на  грешките,  изкупление  на  вината  и

предотвратяване  на  бъдещи нещастия.  В съответствие  с  втората  схема –  „порча“  –

причините за болестта трябвало да се търсят в злия умисъл на други хора, а целта на

лечението е същата, както и в първия случай.

Гаро  дава  като  пример  жена,  на  която  след  като  няколко  пъти  по  ред  се

разваляла  колата,  започнали  пристъпи  на  световъртеж  и  главоболие,  стигнала  до

извода, че причина за нейния проблем, е „порча“,  т.е.  тя се е разболяла от болестта

Анишинаабе. В този контекст започнала да възприема и други събития от своя живот и

след  известно  време  решила  да  се  възползва  от  терапевтичните  възможности  на

лечителя. В подобни ситуации, които в изследваната община винаги носели върху себе

си  печата  на  неопределеността,  така  че  първичния  фрейм  (първични  схеми  на

интерпретация – Ъ. Гофман – бел.прев.) на болестта тук винаги е бил нееднозначен,

хората се обръщали и към лекаря „за всеки случай“. Или обратното, дори когато човек

не споделял вярата в особената „дарба“ на лечителите,  той можел да се обърне към
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него  веднага  след  посещение  на  лекаря,  възползвайки  се  от  културно  достъпните

обяснителни модели като ресурс, при това без да променя своите убеждения.

Друг пример разказва за това, как серия от събития – счупен пръст на момче,

спазми в дланите на майка му – може да бъде изцяло преинтерпретирана от хората,

веднага щом в тази серия възниква ново събитие.  Така счупеният пръст и спазмите

били излекувани с ресурсите на биомедицината, но щом в дома на семейството станал

пожар, жената и съпругът й решили, че това е „порча“ и отишли при лечител, който ги

снабдил със собствени „лекарства“. Интересно е например, че в ситуации на  онджин

интервала между свързващите събития и следователно, техните нови интерпретации,

може да бъде разтеглен с години. Ето това „разнообразие от начини за приложение от

хората на културно достъпни схеми към определени случаи на болест“ [Garro,  1998:

349] се обозначава в работата на Гаро с понятието „дивергентна рационалност“.

По такъв начин Гаро се съмнява във възможността за изграждане на модели на

решения  за  лечение  в  общности,  подобни  на  Анишинаабе.  Моделът,  предсказващ

поведението  на  човека,  не  може да отчита  „вътрешната културна  вариация“ [Garro,

1998: 352],  той няма да съдейства за разбирането на това,  защо хората правят това,

което  правят.  Още  повече  в  тази  община  не  винаги  е  възможно  да  се  установи

автономния  субект  на  решенията,  доколкото  родствениците  понякога  предприемат

лечебни действия,  без да съобщават това  на заболелия човек,  а и локализацията  на

болестта  в  заболелия  човек  също,  по  мнението  на  жителите,  не  винаги  се  случва.

Независимо от това емпиричното изследване, основано на теорията за „дивергентната

рационалност“,  може  да  доведе  до  адекватно  разбиране  на  сложно  изградения

медицински избор.

Проблемът  за  съотношението  между  културата  и  индивидуалния  опит  с

болестта се разглежда от Гаро и в рамките на свързаната когнитивна проблематика –

наративното виждане на феномените болест и лечение. Накратко ще се спра върху този

аспект  от  научната  работа  на  Гаро,  защото  той  е  системно  свързан  с  темата  за

медицинския избор.

През  1994 г.  излиза  6-и  брой на  38-и том на  списанието  „Social  Science  and

Medicine“,  съставен от  Линда Гаро и  Черил Матингли,  който е изцяло посветен на

наратива  в  медицинската  антропология  „Наративни  репрезентации  на  болестта  и

лечението“ [Narrative Representations  1994].  Така се утвърдил възникналия още през
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1990-а г. (на симпозиума на Американската Антропологическа Асоциация) извънредно

продуктивен  научен  дует  от  съавтори  и  съредактори,  съединил  медико-

антропологичните  студии  на  Гаро  с  този  интерес  към  наратива,  феноменологията,

опита с болестта, в частност с хроничната болест, който бил изначално характерен за

изследванията на Матингли. Статията на Гаро в списанието е посветена на наративните

репрезентации на опита с хроничната болест (на основата на разказите на пациенти с

дисфункция  на  темпоромандибуларната  става  [6]).  Антропологът  показва,  че

независимо,  че  всеки  път  уникалния  набор  от  жизнени  обстоятелства  да  е  факт,

самобитността и индивидуалността на обяснителните схеми, разказите съдържат общи

линии, непрестанни опити да се разберат сложните и трудно поддаващи се на лечение

в  рамките  на  северноамериканското  здравеопазване  симптоми.  Освен  това,  тези

разкази не са независими от общите културни схеми и модели на душата и тялото, от

самото  заболяване.  Като  описват  влиянието  на  болестта  върху  живота  на  човека,

наративите  демонстрират,  как  общите  представи  формират  интерпретациите  и

конструкциите на индивидуалния опит.

Във  въведението  към  броя  Гаро  и  Матингли  посочват  своя  теоретически,

философски интерес към наративната проблематика като такава и нейното отношение

към медицинската антропология, повдигат някои методологически въпроси, свързани с

наративните репрезентации и посочват най-различни перспективи на отношение към

тях.  Те разглеждат наратива като фундаментален начин за разбиране на живота във

времето  и  неговите  събитийни  измерения,  при  това  поставяйки  акцент  върху

конструктивната същност на наратива: „Създаването на наратив представлява активен,

конструктивен процес. Разказите не се ограничиват до реконструкция на миналото, а се

използват, за да се изрази разбирането за болестта в настоящия момент, а също, за да се

антиципира бъдещето“ [Narrative Representations, 1994: 771]. Особеното е, че в самата

подборка  на  статиите  в  списанието  „Social  Science  and  Medicine“  са  планирани  и

отчасти реализирани различни изследователски перспективи в анализа на наративите

за болестта и здравето: „…наративът предлага път за размисъл за болестта, понякога от

перспективата  на  пациента,  понякога  от  гледната  точка  на  лечителя,  понякога  от

колективната позиция на социалната група“ [Narrative Representations, 1994: 771].

По-късно тозо теоретичен и практически интерес към наратива,  към неговите

евристични  възможности  в  медико-антропологичните  изследвания  ще  се  прояви  в
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Линда Гаро още по-силно.  Независимо от това,  че първите два броя от списанието,

събрани от Линда Гаро в съавторство с колеги,  са широко известни в медицинската

антропология и се смятат за образцови за тази наука, както и нейната монография за

медицинския  избор  в  мексиканското  село,  все  пак  според  мен  най-важният  й

издателски  и  концептуален  проект,  развиващ  епистемологичните  възможности  на

когнитивната медицинска антропология и осъществен съвместно с Черил Матингли,

представлява  сборникът  статии  „Наратив  и  културно  конструиране  на  болестта  и

здравето“,  вдъхновен  от  работата  в  сутрешния  петъчен  семинар  в  Харвард  по

медицинска антропология заедно с такива известни учени, като А. Клайнман, Б. Гуд,

М. Гуд. В книгата са представени различни, полемични по отношение една на друга

гледни точки за познавателния потенциал на наратива в антропологията като цяло и в

медицинската антропология, в частност, а също е направен опит да изясни често доста

обърканата терминология на наративистиката.

Авторската статия  на  Гаро „Културното  знание  като ресурс за  наративите за

болестта.  Спомени  посредством  отчети  за  болестта“  за  пореден  път  ни  представя

антропологът и като полеви изследовател, и като теоретик. В статията се разглеждат

когнитивните перспективи на паметта, поставя се въпроса, по какъв начин основаното

на  културата  знание  може  да  се  прояви  в  качеството  на  навигатор,  насочващо

спомените за миналото. Методологически Гаро се опира на редица разлики, въведени в

когнитивната психология,  например на различието между  епизодична  и  семантична

памет,  но  основно  на  книгата  на  британския  когнитивен  психолог  Фредерик Чарлз

Бартлет „Памет“ (1932). В тази книга са описани експериментално получените изводи

на Бартлет  за  това,  че паметта  работи  като постоянен  механизъм  за  преписване  на

миналото, за преобразуване на фактите,  изменение на схемите за тяхното тълкуване

под влияние на съзнанието за различни социални фактори. Достъпните от наличната

култура сведения за болестта и нейните причини (източници – телевизионни програми,

книги,  разговори  с  непрофесионалисти  и  експерти)  могат  също  да се  разглеждат  в

качеството  им  на  ресурс,  способен  да  организира  процеса  на  интерпретация  и

реконструкция  на  натрупания  опит,  на  автобиографичната  памет,  смята  Гаро.  В

статията тя изучава тези спомени, които се появяват в разказите на различни хора за

болестите  и  ги  съотнася  с  местните  културни контексти.  Интересува я  корелацията

между това, какво разбираме и това,  какво знаем, или между това, какво е известно с
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това,  какво е запомнено. Статията е написана като обобщение на данните, получени в

хода  на  полевите  изследвания  през  различните  години  и  в  частност  в  община

Анишинаабе.

Гаро привежда примери за спомени на хора за това,  как и защо при тях се е

появил диабет и анализира културните източници на обяснителните схеми, съдържащи

се  в  техните  разкази.  Изводът  на  антрополога  в  най-общ  вид  е  такъв:  „Докато

общоприетото  знание  в  културата  може да  насочва  спомените  в  определено  русло,

установяването  на  връзките  с  достъпното  културно  знание  не  протича  в  пряк,

детерминистски  маниер…  наративите  съдържат  многовариантни  перспективи  и

предполагат различни източници и изходи от болестта, оправдаващи продължителното

търсене на лечение и поддържащи надеждата за възможността за излекуване… Вместо

въвеждането на алтернативни, противоречащи си един на друг сюжети или обяснения в

своите разкази, представителите на тази община често демонстрирали съчетаемост на

различните  възможни  обяснителни  системи“  [Mattingly,  Garro,  2000:  74–75].

Наративистските  изследвания  на  Гаро,  по  такъв  начин,  илюстрират  и  обосновават

концепта  „дивергентна  рационалност“,  който  може  да  бъде  разпространен  (при

определени  допълнителни  теоретически  усилия)  не  само  върху  традиционните

общности,  но и върху медицинския избор, правен от хората в съвременните големи

градове.
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Гаро, както и разликата в модела на вземане на решения, направено от Абелсън, могат
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принципа  за  адекватност,  т.е.  съвместимост  на  своята  реконструкция  с  самия
ежедневен опит.

[5] В българските народни вярвания лошите очи се свързват с т.нар. уроки – бел. прев.

[6]  темпоромандибуларна става – това е  ставата,  която свързва  темпоралната кост,
която се намира отстрани на главата, с мандибулата, т.е. долната челюст. Благодарение
на тази става човек е в състояние да отваря и затваря устата си – бел.прев.
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Abstract
The  present  paper  attempts  to  present  briefly  the  origin  and  development  of  medical
anthropology  in  the  US  and  Russia.  Major  schools,  problematic  areas  and  some  more
important works by leading researchers have been explored.

Key words: medical anthropology, illness, health, values, morality, narrative, remission.

Увод

В основата на всеки избор, в т.ч. и на медицинска система и начини на лечение,

са  заложени  наличното  знание  на  хората  (ежедневен  опит,  културни  наслоения  и

научно знание за здравето и болестите) и изповядваните общи и специфични (свързани

със здравето и болестта) ценности. От тази гледна точка публикувания тук превод на

статията на В. Лехциер „Методология на изследванията medical choice в когнитивната

медицинска антропология на Линда Гаро“ [Лехциер, 2017], е пример за важната роля

на знанието и морала в процеса на вземане на решения, свързани с появата, развитието

и лечението на болестите, макар и моралният аспект да присъства само имплицитно в

статията.  Прави  чест  на  представителите  на  редколегията  на  списание  „Етически

изследвания“, които „светкавично“ доловиха значимостта на разглеждания проблем и

съдействаха активно за реализацията на този превод, за да могат читателите му да се
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докоснат  до  една  много  слабо  позната  в  България  научна  дисциплина,  каквато  е

медицинската антропология.

Медицинската антропология в САЩ                                                                     

Корените  на  медицинската  антропология  се  откриват  в  края  на  XIX век  в

изследванията на първите социални антрополози, чиито разработки са били посветени

– изцяло  или  частично,  на  т.нар.  медицински  култури  или  културите  в  сферата  на

медицината  и здравеопазването,  свързани с начините на лечение и системите и/или

институциите за опазване на здравето. В същото време чак до средата на 60-те години

на миналия век антропологическите изследвания в сферата на медицината си останали

на  втори  план.  Едва  през  втората  половина  на  60-те  години  тези  изследвания  се

превръщат  в  първостепенни,  „което  довело  до  консолидация  на  научните  групи,

въвлечени в антропологическите изследвания на здравето и болестта“ [Михель, 2010:

4].

Едва ли е изненада, че всяка една от тези групи е била органически свързана с

местните интелектуални и културни традиции и знание.  Резултатът  от това  бил,  че

медицинската  антропология  изпитала  огромно  влияние  от  своите  „родители“  –

националните школи на социалната и културната антропология, биология, социология,

етнография и историография [Михель, 2010: 4].

Медицинската  антропология  възниква  най-напред  в  САЩ.  Идеите  на

американските антрополози оказали много сериозно влияние върху развитието на тази

научна дисциплина в страните,  където имало условия за възникването й.  И въпреки

това „американския  модел“ не  успял  да заеме  доминираща позиция,  независимо от

активния трансфер на знания към Канада, Южна Америка и Европа. 

По-късно, благодарение на многобройните срещи, конференции и конгреси, все

пак  медицинските  антрополози  изградили  обща  научна  проблематика  и  малко  или

повече общ научен език. В края на първото десетилетие на XXI век, както споменава Д.

Михел „развитието на медицинската антропология се превърнало в част от процеса на

глобализация, а медико-антропологичното знание започнало да играе ролята на агент,

способен да пресича културните граници,  да преформатира регионалните социално-

хуманитарни дискурси“ [Михель, 2010: 5].
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Историята  на  медицинската  антропология  в  САЩ  е  много  важна  част  от

цялостната  история  на  тази  научна  дисциплина.  Основната,  изходна  точка  в

предисторията  на  медицинската  антропология  се  приема  1906 година,  когато  в  Ню

Йорк и  едновременно  с  това  в  Лондон,  излиза  от  печат  книгата  на  Уилям  Ривърс

„Тодас“ [Rivers, 1906],  която е посветена на Индия и индийската „туземна медицина“

[Михель, 2010: 7].

През  30-те  години  на  ХХ  век  идеите  на  Ривърс  за  туземните  представи  за

причините за болестта, били развити от Форест Едуард Клемънтс, който документирал

туземната етиология на болестта. През 1932 г. той публикува работата си „Първобитни

понятия за болестта“ [Clements, 1932].

По време  на  II световна  война  американски  антрополози,  като Рут  Бенедикт,

Грегъри  Бейтсън  и  Маргарет  Мид  се  насочили  към  изследване  на  психичните

състояния и психичното здраве сред коренните жители на Америка. По това време и

след военновременния период възникнала необходимостта от приложни знания и така

се зародила приложната медицинска антропология.

Независимо от всичко до появата на разработките на Джордж Фостър (виж напр.

Foster, 1960) и Бенджамин Пол [Paul, 1955] медицинската антропология продължавала

да бъде лишена от критически рефлексии. Едва от средата на 50-те години на ХХ век

насетне  приложната  медицинска антропология  се  превърнала  в  област на  знанието,

наситена с теоретически концепции.

50-те и 60-те години на ХХ век е времето,  когато се заражда и когнитивната

медицинска  антропология  в  САЩ.  Това  е  времето,  когато  възниква  и  се  развива

интереса към наративите и по-специално към „туземните“ и пациентските наративи.

Благодарение на този интерес и колекциите от пациентски наративи,  антрополозите

успяват да установят наличието на особени културни механизми, които „участват във

формирането на представите за болестта в представителите на различни групи“,  а в

структурата  на  тези  механизми  са  вградени  напълно  реални  морални  норми  и

ценности, „социални и политически интереси“ [Михель, 2010: 11]. Нещо повече, било

установено,  че  при  предаването  на  тези  разкази  от  човек  на  човек,  наративът

придобива силата на убеждение и се превръща в мит, а неразривна част от мита, една

от  неговите  основни  характеристики  има  значими  морални  аспекти.  Например  към
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тези митове могат да се отнесат и съвременните представи ( в т.ч. и биомедицинските)

за болестта.

Институционализацията  на  медицинската  антропология  в  САЩ  е  процес,

продължил през от 60-те до 80-те години на ХХ век. Това е времето, когато се основава

списанието „Medical Anthropology” (1963), започват да се четат курсове по медицинска

антропология в много медицински училища на университети на САЩ, а по-късно и

били организирани лекционни курсове за студентите в университетите в Калифорния,

Илинойс и др. 

По време на 27-я ежегоден конгрес на Обществото по приложната антропология,

на 27 април 1968 година се създава Организацията за медицинска антропология  (The

Organization of Medical Anthropology). През октомври същата година излиза и първия

брой на печатния орган на организацията – Medical Anthropology Newsletter, който по-

късно прерастнал в списанието Medical Anthropology Quarterly. В края на 1970 година

било създадено Общество за медицинска антропология [Михель, 2010: 12-13].

От  средата  на  70-те  години  на  ХХ век,  поради  критиката  към  медицинската

антропология  за  прекомерното  й  увлечение  към  приложните  изследвания,  започва

усилено изграждане на теоретични концепции. По това време един от най-известните и

до  днес  американски  антрополози  –  Артур  Клайнмън  представил  медицинската

антропология като „особена системна област на знанието в рамките на социалната и

културната антропология“. Той показал, че именно тя „съединява в себе си интереса

към сложните медицински системи,  етнографския анализ на болестта и лечението в

рамките на конкретни култури…“ [Михель, 2010: 13]. 

Клайнмън е антропологът,  който е направил на-последователното и  системно

разграничение между болестта  като обективно явление и болестта  като феномен на

човешкия живот, „т.е. реалния опит с болестта“ [Лехциер, 2010: 184;  Kleinman, 1988:

14]. Клайнман различава болестта като illness и като disease. Illness – това е сферата на

субективните реакции и преживявания спрямо появилите се „симптоми”, сферата на

техните  оценки,  „това  е  самият  живот  на  болния  в  условията  на  нарушение  на

функциите и ограничаване на възможностите. Illness - това е именно опитът с болестта,

опитът, включващ класификацията и обяснението на страданията на самите заболели,

техните  опасения  и  надежди,  самолечението,  корекцията  в  поведението,  в  т.ч.  и

решението за обръщане към лекар“ [Лехциер, 2010: 184-185; Kleinman, 1988]. Именно с
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оплакванията  от  illness като  от  появил  се жизнен  проблем,  човек отива  на  лекар и

описва  illness  на  приетия  в  дадена  култура  език.  Лекарят  обаче,  има  своя

професионална задача – да преведе езика на illness на езика на disease, т.е. на езика на

„патологията”,  на  теоретичното  обосноваване  на  възникналите  функционални

нарушения  [Лехциер,  2010:  185;  Kleinman,  1988].  Това  разграничение  има  важно

методологично значение не само за медицинската антропология, но и за редица други

обществени  науки,  изучаващи  проблемите  на  здравето,  болестта,  медицината,

здравеопазването и др.

Преходът към критичната медицинска антропология започнал също през 70-те

години на миналия век. Освен множеството социално-икономически събития през този

период, този преход станал възможен благодарение и на обръщането на антрополозите

към идеите на немския лекар Рудолф Вирхов, който – както е известно – още през 1848

година  формулирал  „критическата  социална  теория  за  болестите“,  според  която

причините  за много болести се коренят преди всичко в  социалната  сфера.  Подобна

теоретична  концепция  поставя  множество  въпроси,  свързани  със  социалната

организация на обществата, в т.ч. и множество морални и етични въпроси и проблеми,

пряко  или  косвено  свързани  със  здравето  и  болестта.  Такъв  проблем  например  е

въпросът  за  социалната  справедливост  и  солидарност  при  достъпа  (или  неговото

ограничение или отсъствие) на всички членове на обществото до здравеопазване.

В началото на 80те години на ХХ век Ханс Баер (Hans Baer) и Мерил Зингер

(Merrill  Singer)  поставили  на  дневен  ред  нови  проблеми,  свързани  със  здравето  и

болестта и създавли изцяло нов дискурс. В него се откриват много от идеите на Вирхов

и Маркс. Баер и Зингер насочили вниманието си към такива фундаментални проблеми,

като влиянието на социалните неравенства, бедността, нищетата, войните и др. върху

здравето  на  хората,  а  това  определено  съдържа  голям  морален  и  етичен  ресурс  за

изследователите,  защото  тези  неравенства  се  пораждат  от  влиянието  на  социални

фактори,  което  влияние  може  да  бъде  предотвратено.  Като  цяло  критическите

антрополози започнали да разглеждат взаимовръзките между здравето и неравенствата

в  доходите,  достъпът  до  и  разпределението  на  материалните  ресурси,  както  и

институционалния расизъм, сексизъм и други форми на дискриминация [Михель, 2010:

14-15; Singer, 2004].
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Много  важни  теми,  анализирани  в  рамките  на  критическата  медицинска

антропология  в  САЩ,  са  проблемите,  свързани  с  медицинския  плурализъм  и

медикализацията на живота. Като се основавали на идеите на Айвън Илич и Мишел

Фуко, те анализирали различни аспекти и форми на нахлуване на медикализацията в

почти  всички  сфери  на  човешкия  живот  –  властта  на  фармацевтичния  бизнес,

превръщането на бременността и раждането, на стареенето и др. социални феномени в

изцяло медицински въпроси. 

Една  от  най-големите  „легенди“  в  това  направление  на  медицинската

антропология е Нанси Шипър-Хюз (Nancy Scheper-Hughes) от Университета в Бъркли.

Още  първата  книга  на  Шипър-Хюз  –  „Светци,  учени  и  шизофреници:  психични

заболявания  в  селска  Ирландия“  [Scheper-Hughes,  1979]  –  се  превърнала  в  класика.

Като анализирала социалната дезинтеграция на Ballybran, малко селце в Ирландия, тя

направила  един задълбочен  политико-икономически  прочит  на  т.нар.  „шизофрения“

сред ирландските селяни (мъже).  Оказало се,  че проблемите с психичното здраве са

следствие на много дълбоките и фундаментални трансформации в страната, които са

резултат от влизането на Ирландия в Общия пазар. През този период селските жени

масово напускали селата и мигрирали към градовете. Това породило в мъжете-ергени в

селата чувство за изоставеност и загуба на връзка с реалността. 

Следващата  работа  на  Шипър-Хюз  –  „Смърт  без  плач.  Насилието  над

ежедневния живот в Бразилия“ – разкривала социалната основа и социалните фактори,

довели  в  Бразилия  до  масово  обедняване  и  нищета  на  големи  части  от

селскостопанските производители,  който процес бил свързан с и резултат от новата

политика на държавата в сферата на селското стопанство [Scheper-Hughes, 1993].

В  средата  на  90-те  години  Шипър-Хюз  се  обърнала  и  към  биоетиката,  като

започнала да изучава процесите  на трансплантация  на органи и всички проблеми в

глобален мащаб, свързани с тези процеси. През 1997 г. създала организацията „Organs

Watch“, занимаваща се с изучаване на глобалния трафик на човешки органи, както и с

глобалното неравенство в тази сфера, което стимулира тази търговия. Антроположката

ясно  е  подчертавала  неколкократно,  че  е  категорично  против  всякаква

комерсиализация на трансплантологията. 

През  70-те  години  на  ХХ  век  се  утвърдило  и  друго  важно  направление  в

американската медицинска антропология – екологичната антропология. Един от най-
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значимите  пионери  в  този  клон  на  медицинската  антропология  се  оказал  Емилио

Моран  (Emilio  Moran).  През  1979  година  излязло  първото  издание  на  книгата  му

„Приспособимост  на  човека:  въведение  в  екологичната  антропология“  [виж:  Moran,

2000].  Всяка екосистема,  според Моран,  има  три  подсистеми:  а)  биотична  – това  е

флората и фауната на системата; б) абиотична – включва климата, слънчевата енергия,

неорганичните  материали;  в)  културна  –  включва  хората  с  техните  знания  и

технологии.  Всички тези подсистеми,  техните компоненти  и елементи се намират в

динамично  взаимодействие,  като  по  този  начин  се  осигурява  в  някаква  степен

динамично  равновесие  на  екосистемата  като  цяло.  Всяка  по-драстична  промяна  –

например изменение в климата, изсичане на горите, активизация на микробите и др.,

могат да променят бързо и във висока степен екосистемата,  а адаптацията към тези

промени се оказва сложен и труден процес. Като последица от това отделни видове

можело  да  изчезнат,  а  други  да  мутират.  Именно  болестите  в  този  контекст  се

проявяват  „като  една  от  възможните  реакции  спрямо  общата  трансформация  на

екосистемата“ [Михель, 2010: 19-20].

70-те  и  80-те  години  на  ХХ  век  са  времето,  когато  човечеството  осъзнава

крехкостта на екосистемите, новите екопроблеми, породени от дейността на човека и

др.п. Това накарало специалистите да си зададат въпросите, свързани с наличието на

резерви в различните човешки култури с оглед на оцеляването на хората в условия на

крехко  екоравновесие.  В  тази  посока  особено  важни  се  оказали  изследванията  на

етнофармаколозите. Успоредно с този клон на медицинската антропология се развила и

т.нар.  антропология на храненето. Американските антрополози се сблъскали с т.нар.

„синдром  на  Новия  свят“  –  „масово  разпространение  на  диабет,  рак  и  болести  на

кръвта  в  коренните  народи  на  Америка,  които  до  скоро  са  били  почти  напълно

непознати за тях“ [Михель, 2010: 21].

Днес  Обществото  на  американските  медицински  антрополози  е  най-голямата

общност в състава на Американската антропологическа асоциация. Антрополозите са

обединени  в  различни  групи  и  общности,  които  имат  своите  доминиращи

изследователски  теми:  изследване  на  здравето  на  населението  в  Андите,  биоетика,

биологично  оръжие,  клинична  приложна  медицинска  антропология,  критична

антропология,  изучаване  на  инвалидността,  глобално  здраве  и  болести,

фармакологични препарати и др.
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Внимание се обръща и на новите биомедицински технологии, които формират

нова социална реалност – кръвни банки, клетки, органи, гени и др., а те от своя страна

създават  нови  предизвикателства  не  само  към  законодателството  и  съвременната

култура,  но  и  към  морала.  Във  връзка  с  епидемията  от  СПИН  антрополозите  са

насочили вниманието си и към физическите и моралните страдания на заразените хора.

Медицинската антропология в Русия

Институционалното  „раждане“  на  руската  медицинска  антропология  се

извършва в условия, напомнящи атмосферата в романа на Владимир Дудинцев „Белите

одежди“[1]. Интересно, но жалко, е изказването на един от водещите членове на РАН

В. А. Тураев за това, че „кризата в естествените науки поражда всевъзможни псевдо-

научни направления, като например медицинската антропология (к.м.– В.Х.), а ръста

на тези публикации отразява невежеството на хората, свързано също и със социалната

и  икономическата  криза“  [Харитонова,  2015:  5].  Независимо  от  тази  сравнително

„мека“  лисенковщина,  през  2005  г.  се  създава  официално  група  по  медицинска

антропология към Института по етнология и антропология към РАН. В края на 2013 г.

възниква и руската Асоциация на медицинските антрополози, като важна роля в този

процес изиграва електронното списание „Медицинска антропология и биоетика“. 

Тук е много важно, струва ми се, да се отбележат два важни момента.  Първо,

през 80-те години на ХХ век терминът „медицинска антропология“ придобил в руската

етнология  нов  смисъл.  По  традиция  тя  се  разглеждала  в  рамките  на  физическата

антропология,  която  се  занимава  с  проблеми,  които  са  близки  до  медицината,  за

разлика от  американската  медицинска антропология,  където тя  се възприемала като

„самостоятелна научна дисциплина със социално-културна насоченост“ [Харитонова,

2011: 3-4]. Второ, руската изследователка дава много точно определение за предмета и

обекта  на  изследване  на  медицинската  антропология:  „Медицинската  антропология

изучава  на  първо  място  медицинските  знания  на  системи  от  различен  характер  и

равнище,  съществували  и  съществуващи  в  различните  общества,  начините  за

традиционни лечение,  оказване  на  помощ на  болните,  разглежда възприятието на

преживяването на състоянието на здраве и болест сред представители на различни

общества, вариантите за запазване на здравето на човека  в едни или други културни

общности. Най-важната сфера на нейните изследвания е била и си остава  културния
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контекст на медицинските практики,  комплексът знания за  тях,  а  също и социо-

културните  аспекти  на  продуциране  на  знания  и  представи  за  здравето.  Тази

дисциплина, свързана от самото начало със социалната антропология, социологията

(и  по-специално  социология  на  медицината –  б.м.-Б.И.),  джендърните  изследвания,

включва  в  себе  си  като  съставна  част  етномедицината…,  тясно  е  свързана с

антропология на съзнанието, с биоетиката, психологичната антропология“[2].

Постепенно в Русия започнали да се издават редица научни трудове, посветени

на  медицинската  антропология.  Създадената  група  по  медицинска  антропология

започва да организира и провежда редовни специализирани семинари,  конференции,

летни  училища  по  медицинска  антропология,  а  през  2006  г.  е  проведено  първото

международно лятно училище,  последвано през 2009 г.  от второ и т.н.  Появяват се

историографски  разработки  по  медицинска  антропология  (Ожиганова,  2009),  по

антропология на съзнанието в чуждестранната литература, разглеждат се образци на

актуални проблеми на медицинската антропология и т.н. [Харитонова, 2011: 6].

Особен  интерес  струва  ми  се,  представлява  статията  на  А.  Ожиганова

„Антропология  и  медицина:  перспективи  на  взаимодействието  (дискусия  1980-2000

г.)“.  В  нея  авторката  анализирала  методологическите  основи  на  медицинската

антропология на основата на идеи на М. Фуко, Т. Парсънз, П. Бурдьо, А. Клаймънт и

др. западни теоретици. Важен момент бил анализът на „конфликтните“ точки между

медиците  и  антрополозите.  Като  се  позовала  на  Хемингс  руската  антроположка

[Ожиганова,  2011]  подчертала,  че  дори  в  западната  традиция  отсъства  достатъчно

взаимно разбиране между медици и антрополози.  Нещо повече,  самата  медицинска

антропология  не оказва  сериозно  влияние  върху медицината  не на  последно място,

защото тя посочва слабостите на медицината и здравеопазването без да е в състояние

да ги поправи, дори да предложи някакви алтернативни варианти в тази посока. А това,

според  руските  антрополози,  е  ситуация,  която  очаква  всяка  национална  школа  по

медицинска антропология и биоетика [Харитонова, 2011: 7].

Според В. Харитонова развитието на „медицинската антропология в Русия, като

едно  от  пълноправните  направления  в  областта  на  хуманитарните,  медицинските  и

естествено-научните  изследвания,  е  закономерно  продължение  на  отечествените

научни традиции и разумно заимстване на западния опит, както изследователски, така
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и приложен наред с непосредственото коопериране в научната работа между руските и

чуждестранните специалисти“ [Харитонова, 2011: 9].

***

Наред с В. Харитонова, А. Ожиганова, Е. Ермакова, А. Купряшина и др., едни от

най-ярките  представители  на  руската  медицинска  антропология  са  и  Дмитрий

Викторович Михел и Виталий Леонидович Лехциер. 

Д.  Михел,  освен  че  до  края  на  2017  г.  е  професор  в  Самарския  държавен

технически университет,  е и вицепрезидент на руската Асоциация на медицинските

антрополози.  С  право  е  смятан  за  един  от  водещите  специалисти  в  сферата  на

социалната  и  медицинската  антропология.  Член  е  на  редколегията  на  списание

„Медицинска антропология и биоетика“ и има повече от 170 научни публикации [3] в

сферата на медицинската антропология, социалната история на медицината и др. 

В  началото  на  90-те  години  на  ХХ  век  Д.  Михел  е  един  от  първите  руски

изследователи,  които  насочили  вниманието  си  към  западната  медицинска

антропология.  Именно  той  публикувал  голям  обзорен  материал  за  западната

медицинска  антропология  и  възможностите  за  прилагането  й  в  руски  условия  –

„Медицинска антропология: какво е това?“.

Авторът  на  публикуваната  в  този  брой  на  „Етически  изследвания“  статия  –

Виталий Лехциер,  е изключително колоритна и интересна личност и добре познат в

Русия  и  на  запад  философ  и  изследовател.  В  България  е  познат  на  философската

общност чрез превода на неговата статия „Субективни смисли на болестта. Основни

методологически различия и подходи  към изследването“ [Лехциер, 2013]

В. Лехциер е роден на 24 юли 1970 г. в Ташаузе (Туркменска ССР). Завършил е

филологическия факултет на Самарския университет,  доктор на философските науки

(дисертацията  му  е  на  тема  „Преходността  като  философски  проблем:

феноменологичен  анализ  на  опита  „пере“,  публикувана  по-късно  като  монография).

Автор е и на монографиите „Въведение във феноменологията на художествения опит“

(2000) и „Философия на знака: игра и същност“ (2002,  в съавторство) и на над 130

научни статии. Освен известен и уважаван философ, В. Лехциер е известен съвременен

поет,  публикувал  вече  няколко  стихосбирки.  Съредактор  е  на  литературно-
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аналитичното  електронно  списание  „Цирк  Олимп+TV“.  Лауреат  в  на  първия

Общоруски фестивал на съвременната поезия. 

Онова, което обединява неговите медико-антропологични изследвания е тяхната

методологическа и методическа „плътност“,  което ги прави много ценни за другите

изследователи. Освен това в неговите философски текстове се усеща полъха на един

голям, почти безпределен хуманизъм – вероятно повлиян от поетическите занимания

на автора. В. Лехциер е редактор на станалия много известен в Русия сборник статии

„Общество на ремисията:  по пътя към наративната медицина“,  който е посветен на

една  много  актуална,  но  слабо  позната  в  България,  проблематика  за  съвременната

медицина и медицинска антропология  – въпросите за „обществото на ремисията“ и

„наративния обрат“ в медицината. 

Един от водещите проблеми,  които занимават руския философ,  е свързан със

субективните смисли на болестта.  В статията  си от  2009 г.  „Семиозис на  болестта:

дихотомия  на  културологизма  и  персонализма  (преодолявайки  стереотипите  на

биомедицината) [Лехциер, 2009] той поставя въпроса за методологическия проблем за

изследване  на  тези  субективни  смисли  на  болестта.  Аанализът  на  субективните

измерения на патологията,  необходимостта те да се вземат предвид в медицинските

практики са едни от най-значимите дебати за по-нататъшното развитие на медицината

и последиците от медикализацията на живота. В тази своя статия Лехциер прави много

важните концептуални разграничения между болка и страдание, между болестта като

обективно явление в природата и болестта като реален опит на човека. Експлициран е

социокултурния характер на опита с болката,  който също носи в себе си множество

етически конотации. При всичко това акцентът е поставен върху хроничната болест и

значимостта на проблемите именно при тези заболявания,  които днес обхващат над

70% от  клиничната  практика.  Струва ми  се,  че  едно от  важните  достижения  тук е

описанието  на  основните  методологически  сблъсъци  между  „културологичната“  и

„персоналистичната“ стратегии при анализа на смислите на болестта [Лехциер, 2009].

Все в  тази  посока е  и  анализа  на  В.  Лехциер,  свързан  с  феноменологичните

основания  на  медицинската  антропология,  чийто  основен  патос  той  вижда  в

„преодоляването на господстващия през последното столетие научен обективизъм при

разглеждането  на  болестта  и  организацията  на  новаторските  й  изследвания  като

фундаментален  субективен  опит,  като  сфера  на  субективните  смисли,  накрая,  като
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преживяване,  интегрирано в жизнения свят на човека,  в интерсубективните връзки“

[Лехциер, 2010: 183].

Освен  талантлив  поет  и  задълбочен  философ  изследовател,  В.  Лехциер  е  и

организатор  на  важни  научни  форуми  и  съставител  и  редактор  на  важни,  значими

сборници от тях. Пример в това отношение е сборникът „Общество на ремисията: по

пътя към наративната медицина“. Този сборник е посветен на концепцията А. Франк за

„общество на ремисията“ [Frank, 1995] и „наративния обрат“ в соматичната медицина.

В  сборника  са  разгледани  въпросите  за  особеностите  на  страданието  от  хронични

заболявания, за смислите, с които хората натоварват своите болести, които с времето

се срастват с техните биографии и др. 

В сборника се разглеждат и анализират съвършено нови проблеми, с които се

сблъсква  медицината  в  съвременното  общество  на  ремисията  –  проблеми,  които  в

много  голяма  степен  са  предмет  и  обект  на  изследване  не  само  от  медицинската

антропология, но и от медицинската етика, биоетиката и етиката като цяло.

Заключение

Наред  с  философия  на  медицината,  философия  на  науката  и  социалната

антропология,  етиката  и  биоетиката,  социология  на  медицината  и  нейните

субдисциплини,  социология  на  здравеопазването,  социология  на  инвалидността,

медицинската антропология заема важно и значимо място в тази система от научни

дисциплини,  чието  предметно  поле  са  промените  и  възникващите  съвременни

проблеми  в  сферата  на  медицината  и  подходите  и  начините  на  лечение,  както  и

преживяването и осмислянето на болестта и най-вече на хроничното заболяване. Макар

и  много  „млада“  наука,  медицинската  антропология  вече  има  своите  „класици“  и

„легенди“, допринесли много за нейното развитие, като например Байрон Гуд, Артур

Клайнмън,  Дейвид  Морис,  Артър  Франк,  Рита  Шарон,  Лина  Гаро  и  др.  западни

антрополози,  както и Валентина Харитонова,  Дмитрий Михел и Виталий Лехциер в

Русия. 

Медицинската антропология, оказва се, е в състояние да предостави нови знания

за тенденциите в съвременната медицина и сериозно да подпомогне тяхното осмисляне

и разбиране не само от страна на обществоведите, но и от самите лекари. Настоящето

кратко представяне може да служи като начален тласък за всеки изследовател, изкушен
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от  изучаването  на  социалните  измерения  и  проблеми  в  и  на  медицината  и

здравеопазването.
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Abstract
The postmodern approach to ethics represented in the Zygmunt Bauman’s book Postmodern
Ethics sets forward the perspective of the ethics based beyond the rules and the codes, that is,
a realm beyond the strictly structured ethics of the fundamental principles; with this it proves
itself to be just this ethics which is connected with the existential devotion of the human being
in the context of the assumption of the “responsibility for the responsibility” of the Other, this
is the engagement “face-to-face” between the people themselves out of the formal conditions
which means before the settled common laws, norms and rules.

Keywords: The Other, responsibility, morality, existence-for-the Other, moral Self, private
person
                                                                                        

Постмодерният подход към етическата проблематика проведен в съчинението на

Зигмунт  Бауман  “Постмодерната  етика”,  смислово  експлицира  перспективата  на

етиката като ситуирана отвъд номотетично конституираната и в правила и в кодекси

структурирана  етика,  с  което  тя  се  оказва  именно  тази  етика,  която  е  свързана  с

екзистентността и трансценденцията,  от страна на човека към човека в контекста на

поемането  на  “отговорността  за  отговорността”  за  другия,  т.е.  това  е  радикалната
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положеност “лице – в – лице” в перспективата на безкрайността, при което етическият

акт  е  всъщност  ко-екзистенция,  като  безкрайно  съ-съществуване-за-другия.  В

безусловността на уникалността на другия като личност е снета условността на всяка

имперсоналистична  нормативна  обща  номотетична  нравственост,  която  полага

отношенията между субектите само в нормите – безличните норми, т.е. нормативната

етика не може, нито да конституира морална ситуация,  нито да инициира истински

морални отношения  между  субектите  и  с  това  тя  е  нерелевантна.  По този  начин  в

поемането  на  мета-отговорността  за  другия  и  в  преминаването  отвъдсебесността  е

осъществима нравствеността,  т.е. именно в незавършимостта на етическата интенция

към другия, в поемането на отговорността за него. Затова според Бауман по отношение

на морала никакво законодателство и никаква нормативност не са валидни и относими

като  имплициращи  го  предварителни  моменти  и  основания,  а  тъкмо  обратно  –

“законите,  ценностите,  принципите,  проектите,  програмите,  съжденията,  оценките,

присъдите,  поведението,  мисленето  и  всички  институции  на  съвместното  ни

съжителство следват морала, ръководени са от него...”[Димитрова, 2001: 347]

Тоест първичността на морала полага обективациите по отношение на него като

консеквенции, с което той е конститутивен по отношение на тях, а не конституиран от

тях, т.е. моралните отношения между хората не са предшествани и опосредствани от

нищо,  определящо  по отношение  на  тях.  Затова  “социалността  или човешкостта  на

съществото  човек  съвпада  с  неговото  мета-физическо  или  морално  измерение”

[Димитрова,  2001  348],  т.е.  моралът  е  собствено  това,  с  което  е  човекът  се

самоосъществява и самоманифестира и социално екзистира и по този начин гарантира

собственото  си  аксиологично  битие  на  човек.  Тъкмо  в  този  смисъл  моралът  е

метафизически,  а  не  просто  онтологически  факт  и  съответно  с  това  той  се  оказва

фундаменталният принцип на човешкостта.  Именно затова “за да гарантира каквото и

да  било  ...  индивидът  го  гарантира  преди  всичко  метафизически,  което  ще  рече

морално.  В съществуването-заради-Другия е моралната гаранция, която индивидът ...

може  да  даде  и  която  е  основата  на  всяко  гарантиране  или  застраховане.

Нравствеността и социалността са синоними. По съществото си те са метафизически, а

не онтологически” [Димитрова, 2001: 354].
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Освен това  постмодерната  етика,  според  Бауман,  е  специфична  и  със  своята

“пост-деонтична”  ориентация,  тъй  като  в  постмодерната  либерална  епоха  е  налице

пълна  “освободеност”  от  всякакви  императиви  и  задължения  свързани  с  дълга  и

отнасящи се до него. По този начин постмодерната етика се оказва преодоляване на

всяка  утопия  и  илюзорност,  преодоляване  на  непостижимите  цели  поставяни  чрез

императивите  на  основаващата  се  върху  деонтични  принципи  етика.  С всичко  това

постмодерната етика се оказва и своеобразно преодоляване на принципите на етиката

от епохата на модерността,  търсеща,  от своя страна,  установяването на универсален

етически кодекс, въз основа на неабивалентността и неапоретичността. Затова Зигмунт

Бауман казва: “именно липсата на вяра в такава възможност е постмодерна – “пост” не

в  хронологичен  смисъл  ...  а  в  смисъл,  че  се  подразбира  ...  че  продължителните  и

сериозни опити са били погрешни,  предприети в името на фалшиви претенции и ...

обречени да приключат ...  самата модерност ще покаже ...  и ще докаже извън всяко

съмнение своята неспособност, празнота на своите надежди и безплодността на своя

труд. Изпитаният универсален и непоклатимо установен етически кодекс никога не ще

бъде намерен; ... тази не-апоретична, тази недвусмислина нравственост, етика, която е

универсално и “обективно основана”, е практически невъзможна...“ [Бауман, 2001: 19-

20]  

Затова  в  перспективата  на  постмодерната  етика  се  оказва,  според Бауман,  че

човекът като нравствен субект е с изначална амбивалетна морална същност, т.е. хората

не са, нито само добри, нито само лоши, а съчетават в себе си и едното и другото, и

всеки опит да се пренебрегне тази морална амбивалентност и да се достигне до някаква

абстрактна човековост е безсмислен.  Тъкмо затова и неамбивалентна нравственост е

практически  невъзможна,  т.е.  чисто  екзистенциално  е  невъзможна,  защото  никакъв

единен  (еднозначен)  логически  кохерентен  рационален  критерий  и  универсален

еднозначен  етически  кодекс  не  са  възможни  и  не  са  приложими  по  отношение  на

амбивалентните  морални  ситуации,  които  поради  своята  нестандартност,  богатство,

динамичност  и  единственост  изключват  приложението  на  стандартни  универсални

правила (срв.: Бауман, 2001: с. 20]). Затова моралното поведение не може по никакъв

начин да бъде гарантирано и “ние трябва да се научим, смята Бауман, как да живеем

без такива гаранции и със съзнанието, че гаранциите никога няма да бъдат предложени
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–  съвършено  общество,  както  и  съвършеното  човешко  същество  не  са  жизнена

перспектива, а опитите да се докаже обратното имат за резултат не повече човечност, а

по-голяма жестокост и определено по-малко нравственост” [Бауман, 2001: с. 21].

Също  така  истинската  нравственост  не  може  да  бъде  рационализирана,  или

унитаризирана,  т.е.  моралните  действия,  ако  бъдат  предшествани  от  цели  и

прагматически  нагласи  със  самото  това  вече  се  пренебрегва  и  изоставя  тъкмо

моралното в морала, и по този начин най-малкото се заменя моралната автономност на

личността свързана с моралното й творчество и свобода, с легалистично-нормативна

морална  хетерономия,  т.е.  това  “замества  моралната  личност,  конституирана  чрез

отговорността,  с познанието за правилата,  които могат да се научат” [Бауман, 2001:

с.21].

Нравствеността е по същността си принципно апоретична, т.е. включва “избор

между противоречиви импулси” и всъщност всеки един “морален импулс”,  морална

интенция в своята максималност като проявеност би могъл да води и до анихилиране

на личността на другия в себе си в чрез “грижата-потисничество”, а от друга страна,

също така,  всеки един морален импулс, който не е проявен в максимално възможната

за  него  степен,  не   е  в  истински  смисъл  морален,  т.е.  тук  е  необходима  и  една

оптималност, прецизност в степента на проявеност на нравствеността по отношение на

другия  в  “мярата”.  Също  така  “моралните  действия  рядко  могат  да  донесат  пълно

удовлетворение; отговорността, която ръководи моралната личност, винаги предхожда

(и  превъзхожда-б.м.  Ц.А.)  това,  което  е  било  и  може  да  бъде  направено.  Въпреки

всички усилия да се  постигне обратното,  на несигурността  е  съдено да  съпровожда

ситуацията на моралното Аз завинаги. Наистина човек може да признава моралното Аз

в неговата несигурност, независимо дали всичко, което би трябвало да се направи, е

направено” [Бауман, 2001: 22].

Както вече бе отбелязано, категорично е мнението на Бауман и за това, че по

никакъв  начин  нравствеността  не  би  могла  да  бъде  нормативно  структурирана,

категоризирана и по този начин универсализирана, с което той съвсем не преминава на

позициите  на  нравствения  релативизъм,  а  с  това  той  именно  уникализира  самата

морална  личност  и  акцентира  върху  неповторимостта  (и  нетривиалността)  на  всяка

една  морална  ситуация,  изискваща  не  стандартен  технологичен  подход,  а  именно
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творческото морално и свободно действие от страна на моралния субект.  Затова той

отбелязва: “Твърдението “нравствеността не може да бъде универсализирана” ... има

различно  значение:  то  се  противопоставя  на  конкретна  разновидност  на  моралния

унивурсализъм,  който  в  епохата  на  модерността  служеше  като  фино  прикривана

декларация на намерението да се предприеме Gleichschaltung (унификация – бел. изд.)...

[Бауман,  2001:  с.  23]”  Тоест  Зигмунт  Бауман  в  случая  с  обявяването  си  срещу

“универсалната  нравственост”  има  предвид  не  утвърждаване  на  нравствения

релативизъм,  а  подмяната  на  личностната  автономна  морална  отговорност  с

хетерономна  външна  социална  безлична  “нравственост”,  включваща  политически,

идеологически или партийни цели и интереси, които често могат да бъдат и неморални.

Именно  затова  и  ирационалността  е  необходима  на  нравствеността  и  в  нея  е  стаен

нравствения импулс, който като неосноваващ се на нищо извън себе си, прави човека

истински нравствен независимо от всякакви рационални основания, с които моралът

често  бива  подменен  под  вид  на  съображения  с  користни  цели  или  социално-

конюнктурни  норми.  Затова  според  Бауман  в  основата  на  нравствеността  стои

нравствената личност с “моралната отговорност – да бъдеш заради Другия преди да

можеш да бъдеш с Другия, което е първичното съществуване на Аза, т.е.  началната

точка,  а  не  продуктът  на  обществото.  Моралната  отговорност  предшества  всеки

ангажимент  с  Другия.  [...]  Следователно,  отговорността  няма  “основание”  –  нито

причина, нито определящ я фактор. [...] Няма Аз, което да предшества моралното Аз;

нравствеността  е  върховното,  не-детерминирано  присъствие;  [...]  моралната

отговорност е мистерия,  противоположна на разума...”  [Бауман,  2001: 24-25].  Затова

постмодерната  етика  не  само,  че  не  имплицира  никакъв  нравствен  релативизъм,  а

тъкмо напротив – тя разглежда именно обществените хетерономни етически кодекси

като “драматично пропити от релативизъм”, излагайки фалшивостта на обществения

(политически, идеологически) морал, основан много често на неморални принципи и

поставяйки  в  основата  на  същия  автономното  морално  Аз.  По  този  начин  от

перспективата  на  постмодерната  етика  се  показва  релативизма  на  обществените

морални кодекси и практики, и се акцентира върху автономността на моралното Аз и

неговата морална отговорност, като основополагащи по отношение на нравствеността и

това е така, тъй като битието за...  предшества винаги битието със... 
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Специфичното за постмодерната етика, и това върху което се акцентира в нея е

също,  че  обществото  съществува  благодарение  на  “моралните  способности”на

нравствените субекти като негови членове, а не обратно, т.е. нравствените субекти са

тези  върху,  които  се  основава  и  гради  обществото  и  те  са  неговият  морален

конститутивен   и  определящ  фактор.  С  това  самият  морал  се  оказва  фундиран

единствено в нравствения субект и има своите чисто персоналистични основания, т.е. в

свободата  и  същността  на  човека  и  в  неговата  абсолютна  уникалност,  а  не  във

вторичните  имперсонални  хетерономни  обществени  норми,  изводими  и  възможни

именно само от и чрез моралната същност на човека. Затова моралността и валидността

на обществените норми е винаги релативна и с нищо не е гарантирана универсалността

на универсалността им, тъй като няма всеобщи принципи спазването и прилагането на

които  да  доведе  до  безпроблемен,  хармоничен  и  идеален  в  нравствено  отношение

живот. Също така  тъкмо поради  това, че самата човешка екзистенция е многообразна,

амбивалентна  и  противоречива,  затова  и  самите  морални  решения,  като  изначално

обвързани с човешката екзистенция са винаги също такива и съответно неподдаващи се

на  унификация  чрез  външно  регламентиране  посредством  хетерономни  обществени

норми  и  кодексна  етика.  С  отчитането  на  всичко  това  в  постмодерната  етика

принципно  се  преодолява  всеки  един  етически  утопизъм  свързан  с  идеята  за

възможността  да  се  изгради  идеално  единно  общество  с  изцяло  морални  и

легалистично  санкционирани  отношения  в  него  на  базата  на  някаква  универсална

етика. Затова “може да се каже, че постмодерността е модерност без илюзии (обратното

на което е, че модерността е постмодерност, която отказва да приеме собствената си

истина). Въпросните илюзии се свеждат до вярването, че “объркаността” на човешкия

свят е едно временно и поправимо състояние, което рано или късно ще бъде заместено

от подреденото и систематично управление на разума” [Бауман, 2001: с. 50]. По този

начин,  смята  Зигмунт  Бауман,  се  възстановява  човешката  етическа  спонтанност,

ирационалност,  емоционалност;  и  също  така  ние  се  научаваме  да  живеем  с

необяснимото, с неутилитарното, с неподдаващото се на рационализиране от живота, и

“отново се учим да уважаваме двойствеността, да вземаме предвид човешките емоции,

да  приемаме  действия  без  цел  или  пресметнати  ползи.  Приемаме,  че  не  всички

действия,  и  в  частност  не  всички  сред  най-важните  действия,  трябва  да  доказват
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правотата си и да бъдат обясними, за да са достойни за нашето уважение” [Бауман,

2001: с. 51].

С  приемането  на  всичко  това  в  един  етически  пост-модерен  контекст  и

перспектива,  човекът  става  способен  свободно  да  екзистира  и  да  проявява  своята

спонтанност  и  истинска  естествена  нравственост,  независимо  от  абстрактните,

изкуствени и деперсонализирани унифициращи обществени етически правила и норми,

възможни и подкрепяни само със “силата на принудата”. Затова постмодерната етика

може да бъде разглеждана като възстановяване на изначалната моралната ирационална

спонтанност на човека, с което неговата морална способност се проявява в най-чистия

си и автентичен екзистенциален (екзистенционално-ирационално-интенционален) вид

като  екзистенциална  спонтанност  недетерминируема  от  никакви  хетерогенни  и

легалистично постулирани норми. Поради това освободеността на нравствеността от

статичността “на изкуствено създадените етични кодекси ... означава отново нейното

персонализиране.  [...]  Реперсонализирането  на  нравствеността  означава  връщане  на

моралната  отговорност  [...]  в  етическия  процес”  [Бауман,  2001:  52-53],  т.е.  това  е

разглеждането на персоналната морална отговорност като принципното основание на

нравствеността. 

По този начин релевантността  на  идеята  за  “универсален морал” е  възможна

само с оглед на личността с нейните “вродени предсоциални морални импулси”, т.е.

само доколкото тази универсалност се опира на личностната специфика и уникалност

присъща  на  всеки  един човек  и  съответно  с  това  и  на  цялото  човечество,  но  не  в

неговата абстрактна безличностна съвкупност, а тъкмо в съвкупността на човечеството,

но  съвкупност  от  уникалности,  правеща,  от  своя  страна,  невъзможна  безличната

обобщеност  на  това  човечество,  в  качеството  й  на  заменяща  отделната  уникална

личност с една абстрактна всеобщност. Затова именно в моралната специфика (еднакво

относима  към всички)  е  моралния  универсализъм,  а  самата  морална специфика  е  в

уникалността  на  личността  като  морален  субект  и  субект  на  отговорност,  който  по

никакъв начин не е редуцируем и не е репрезентируем до каквото и да било и през

каквото и да било множество или абстрактна всеобщност. Именно с това разбиране в

постмодерната етика се преодолява и надраства имперсоналната колективна външно-
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нормативна  нравственост,  конституирана  и  съществуваща  само  въз  основа  на

хетерономни имперсонални етически правила. 

Както  вече  бе  отбелязано,  човекът  като  нравствен  субект  в  контекста  на

постмодерната  етика се разглежда преди всичко като съществуване за...  ,  а  не  като

съществуване със..., с което тук е преодоляна реципрочността в моралните отношения

между  хората.  “Нагласата  преди  отношенията;  едностранност,  а  не  реципрочност;

отношение, което не е обратимо: това са задължителните, дефиниращи особености на

моралната  позиция.  “В  отношението  към  Лицето  се  утвърждава  асиметрията;  в

началото няма значение кой е Другият по отношение на мен...” Лицето се среща, ако и

само ако моето отношение към другия е запрограмирано несиметрично; т.е. независимо

от миналата, настояща, очаквана или желана взаимност с Другия. А моралът е срещата

с  Другия  като  с  Лице.  Моралната  позиция  поражда  по  съществото  си  връзка  на

неравенство;  това  неравенство  ...  е  това,  което  прави тази  среща морално  събитие”

[Бауман,  2001:  71].  Следователно  истински  моралното  отношение  към  другия  е

отношението, в което няма никаква цел (освен другия), и съответно няма търсене на

никаква ответност от негова страна, т.е. това е напълно отдадения на другия собствен

живот като живот за другия, или заради другия; това е отговорността и отговорността

за  отговорността  за  другия,  в  която  е  сублимирана  отговорността  на  другия  в

отговорността  за  него,  т.е.  моралното  битие  е  преди  всичко  отговорното  битие  за

другия в поемането на мета-отговорността за него, и осъществимо в битието за него.

Затова “в моралната връзка Аз и Другият сме незаменими, така че не можем да бъдем

“обединени”  за  образуването  на  множественото  “ние”.  В  моралната  връзка  всички

“задължения” и “правила”, които могат да бъдат измислени, се отнасят единствено за

мен , обвързват само мен и определят мен и само мен като “аз”. Когато се отнася до мен

отговорността е морална.“ Човекът трябва по морални причини, отбелязва Алисдеър

Макинтайър, да се откаже да издава закони за някой друг, освен за себе си” [Бауман,

2001: 74].

Истинските моралните отношения и моралното обединение между хората като

напълно свободни и дълбоко лични и личностни не могат да бъдат договорни и по

никакъв начин не могат да зависят от обществото и неговите норми и по този начин

отвън  да  бъдат  регламентирани  и  постулирани  чрез  етически  кодекси,  тъй  като  те
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предшестват самото общество и обществените отношения (тъй като в морала битието

за...  предшества  битието  със...,  смята  Бауман).  Затова  в  сферата  на  моралността

отговорността предшества социалността и изначалността на отговорността за другия е

тази, която определя моралното обединение на хората, въз основа на което е възможно

и  съществуването  на  самото  общество.  Отбелязвайки  фундаменталния  смисъл  на

отговорността за другия  Зигмунт Бауман казва: “моята отговорност винаги е с една

стъпка напред, т.е. винаги е по-голяма от тази на Другия. Аз нямам удобството да ме

водят вече съществуващите норми и вече следваните правила, да ме уверяват, че съм

достигнал  границата  на  своя  дълг  и  да  ми  спестяват  тази  неприятност,  която  бих

нарекъл “гузна съвест”. Ако моята отговорност изобщо може да се изрази като правило,

то  то  ще  бъде  ...  просто  единично  правило,  правило,  което,  доколкото  знам  и  ме

интересува, е написано само за мен и което чувам, дори ако ушите на другите остават

запушени” [Бауман, 2001: 76]. Тоест отговорността е това,  което стои в мен  и  без

което  не  бих  могъл  да  бъда  истински  морален  именно  като  свободна,  уникална  и

неповторима  личност,  тъй  като  няма  универсален  морален  стандарт.  Това  по

изключителен начин е подчертано от Бауман по отношение на светците, за които той

казва: “светците са уникални хора, които правят неща, избягвани от останали – тъй като

са прекалено страхливи, слаби или себични, за да ги правят  - и неща, които никой

нормален  човек  не  би  изисквал  от  тях,  след  като  тяхното  извършване  преминава

границите...  Такива  неща  светците  могат  да  изискват  само  от  себе  си,  и  тъкмо

изискването  да  ги  правят  и  отсъствието  на  такова изискване  към  другите  прави

светците светци.” [Бауман, 2001: 76]. Затова при светците няма следване на норми в

морала, а самите те са образци и норма, тъй като от глъбините на тяхната персоналност

извира морала, т.е. не перфектното следване и изпълнение на някакви статични външни

обществени норми ги прави съвършени, а именно креативното морално-личностното

трансцендиране на моралните норми ги прави съвършени и това е една ненормативна-

транснормативна  персоналистична  божествена  креативна  нравственост.  Това  дава

основания на Левинас да говори за “стандарт на святост”, имайки предвид “стандарт,

който стои над разпространена, универсална, конвенционална или средностатистическа

мярка  за  морално  благоприличие.  Стандарт  на  невъзможното,  на  недостижимото;

утопия (идеал-б.м. Ц.А.), която може само да остави всяко реално постижение да се
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влачи жалко отзад – завинаги печално незадоволително.” [Бауман, 2001: 77] Тоест това

е  неконвенционална  креативна  уникално-персоналистична  екзистенциална  етика,

осъществима в контекста на нравствения спонтанитет. 

Унифициращата  нормативна  етика  поставя  общи  имперсонални  правила  на

които подчинява всички хора, с което се унифицира всяка личност и собствените й

морални  творчески  способности  и  уникалност  биват  заличени,  а  отговорността  е

именно  тази,  която  изправя  човека  пред  самия  себе  си  като  нравствен  субект  и

уникална личност способна на собствено свободно морално творчество. “Следователно

нравствеността на моралния субект няма характер на правило. Може да се каже, че

моралът  е  това,  което  се  съпротивлява  на  кодифицирането,  формализацията,

социализацията,  универсализацията.  Моралът е  това,  което остава след като етиката

Gleichschaltung,  си  свърши  работата”  [Бауман,  2001:  79],  т.е.  нравствеността  като

уникална  личностна  творческа  дейност  е  следователно  неуниверсализируема  и

неунифицируема.  Затова  истинският  морал,  смята  Бауман,  е  тотално  ирационален

(непроектен), неутилитарен, неконвенционален и следователно той не е безличностно-

обществен,  а  тотално  персонален.  “Моралният  призив  е  изцяло  персонален;  той  се

отнася до моята отговорност и появилата се необходимост да се грижа не може да бъде

успокоена или омиротворена от мисълта, че другите го правят за мен, или пък, че съм

изпълнил  своята  част,  следвайки  буквално  това,  което  правят  другите.  [...]  Като

морална  личност  аз  съм  сам,  въпреки  че  като  социална  личност  аз  съм  винаги  с

другите... “Да бъдеш  с  другите” може да се направлява от правила, поддаващи се на

кодификация. “Да бъдеш за другия” очевидно не може. [...] Да бъдеш морален означава

да  бъдеш  изоставен  на  собствената  си  свобода.  Аз  съм  морален  преди  да  мисля”

[Бауман, 2001: 87], т.е. преди всяко планиране, преди представата за каквото и да било

ответно  действие  и  взаимност;  преди  и  извън  всяка  цел  свързана  с  възможност  за

възползване от другия. 

Всичко това дава основания на Зигмунт Бауман да заключи, “... че ако самотата

бележи началото на моралния акт, то заедността и общността се появяват на края му –

като  заедност  на  “моралното  обединение”;  постижението  на  самотните  морални

личности се разпростира отвъд тяхната самота (респ.  отвъд тях-б.м. Ц.А.) в акта на

саможертвата, който е едновременно център и израз на “да бъдеш заради”. Ние не сме
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морални благодарение на обществото...; ние живеем в обществото, ние сме обществото,

благодарение на това, че сме морални. В сърцевината на социалността стои самотата на

моралния човек.  Преди обществото,  преди неговите  законодатели [...]  да стигнат до

изработването на неговите етически принципи,  има същества,  които са морални без

ограничението  [...]  на  кодифицираната  доброта”  [Бауман,  2001:  88].  Следователно

моралният Аз е единственото основание на нравствеността, а това, което го прави него

морален е “моралния импулс” в него,  който е тотално ирационален,  нестандартен и

неконвенционален и по този начин непредвидим. 

Също така нравствеността разглеждана от Бауман в контекста на изначалното

битие на нравствения субект (моралният Аз) в качеството му на съществуване за ...

предшестващо съществуването със ... се оказва предонтологична, т.е. “нравствеността е

преди  онтологията;  заради е  преди  “със”.  Несводимото и  върховно преживяване  на

връзката [...] е всъщност другаде: не е в синтеза, а в общуването лице в лице между

хората,  в  социалността,  в  нейната  морална  значимост.  Но  трябва  да  се  разбере,  че

нравствеността  не  се  явява  вторичен  пласт   над  абстрактната  рефлексия  върху

тоталността  и  опасностите  от  нея;  нравствеността  има  независим  и  предварителен

обсег. Първата философия е етиката. [...] Етиката е преди онтологията. [...] Моралната

връзка  е  преди  съществуващото.  [...]  “Преди”  при  отсъствието  на  онтологията  или

вместо онтологията може да има само морален смисъл и този е:  по-добре.  “Лице-в-

Лице” е по-добро от “със”” [Бауман, 2001: 102-103]. По този начин това “преди” на

нравствеността  спрямо  онтологията  трябва  да  се  разбира  не  в  темпорален,  а  в

йерархически  смисъл,  т.е.  нравствеността  трансцендира  и  субординира  наличното

битие – съществуващото, чрез битието за... , предшестващо битието “със...“ , тъй като

второто  е  възможно  само  чрез  първото.  В  този  смисъл  нравствеността  е

метаонтологична, тъй като тя се появява тъкмо в акта на трансцендиране на наличното

битие  и  като  абсолютно  безосновна  е  абсолютно  основание,  т.е.  това  да  бъдеш

нравствен не зависи от  нищо,  но  от  нея  зависи  всичко  (както  в  междучовешките

отношения, от една страна, така и в отношението на човека към природата и околната

среда – от друга страна).  В това отношение  Левинас  цитиран  от  Бауман отбелязва:

“отговорността за другия не може да започва с моето ангажиране, в моето решение.

Неограничената  отговорност,  в  която  се  намирам,  идва от  другата  страна  на  моята
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свобода, от “преди всяко значение”,  от “отвъд всяко постижение”, от не-настоящето

par excellence,  безначалното,  анархичното,  предхождащото  същността  или  отвъд

същността”, а допълвайки Левинас Бауман казва: “да бъдеш безусловно означава да не

зависиш от достойнствата на случая или от качеството на Другия. Моята отговорност

не е заслуженото, което Другият е спечелил и за което “има правото” да претендира. Тя

не  е  дори  нещо,  което  дължа  на  другия...  Нравствеността  е  абсолютното  начало.”

[Бауман,  2001:  105-106]  По  този  начин  моята  нравствена  отговорност  е  моята

безусловност,  възможна  само  като  нравствен  субект,  а  самата  отговорност  е

“необоснованото основание” на нравствеността. Нравствеността предхожда битието и

няма  нищо,  което  да  я  предшества,  определя  и  на  което  тя  да  се  основава.  “В

нравствеността,  която  е  преди  битието,  няма  нищо,  което  да  оправдае  моята

отговорност и още по-малко да определи, че съм отговорен, че отговорността е моя...

Няма друго място за нравствеността, освен преди битието; т.е. [...] в тази област – не-

област, която е по-добра от битието. Тази област трябва да бъде открита от моралния

Аз, тъй като няма прокарани и маркирани следи, които водят към нея. Отговорността

създава Лицето (в другостта-б.м. Ц.А.),  което срещам, но също така ме създава мен

като морална личност... Поемането на отговорността така, сякаш вече съм отговорният,

е акт на създаване на моралното пространство... Тази отговорност, поемана така “сякаш

вече е налице”, е единственото основание, което може да има моралът” [Бауман, 2001:

106-107].  Тази  отговорност  като  предхождаща  и  трансцендираща  битието  е

безосновната основа на нравствеността, като по този начин парадоксално, но именно

само в липсата на битийно основание е единственото основание на нравствеността, т.е.

в  свободата,  и  именно  липсата  на  външно  основание  за  отговорността  ме  прави

изначално морално отговорен за другия, и тъкмо в липсата на причина е единствената

нейна  причина.  Затова  нравствеността  е  акта  на  тоталното  трансцендиране  на

онтологията, респ. на битието и акта полагащ битието на заедността – битието със...,

възможна чрез другостта възприета от нравствеността в себесността, чрез битиевостта

за...  Но “етиката  надниква в “преди” на битието не защото се надява,  че търсените

основания  се  намират  там,  а  защото  знае,  че  именно  актът  на  надникване  там

основава моралната личност, единствената основа, която нравствеността може някога

да има и единствената, която някога ще си позволи да има”, като едновременно с това
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Бауман отбелязва, че “няма нищо необходимо в това да бъдеш морален”  [Бауман, 2001:

108-109]. Именно затова моралността е възможност (ненеобходимост), основаваща се

само на тоталната личностна свобода и безотговорност, именно из глъбините на които

единствено  би  могла  да  се  роди  отговорността  в  свободата  за...  като  моралност.  В

отговорността  за  отговорността  за  другия  е  творческата  самоосъщественост  на

личността като морална; като това творчество е всъщност самотворчество за Другия,

т.е. да си единствено за да си заради Другия. По този начи “двойствеността лежи в

сърцето на нравствеността: свободен съм, доколкото съм заложник. Аз съм, доколкото

съществувам заради другия” [Бауман, 2001: 111], т.е. Аз съм, доколкото не съм за себе

си, а за другия; Аз съм себе си, само доколкото съм за него; Аз съм само доколкото

отдавам всичко от себе си и самият себе си на Другия. Затова отговорността за Другия,

не само че изобщо не е някаква форма на хетерономност, но именно тя е тази, чрез

която  нравствения  субект  е  истински  автономна,  свободна  и  пълноценна  уникална

морална  личност;  отговорността  за  Другия  е  именно  това  самотрансцендиране  на

личността, с което тя е реална извън себе си като несъвпадаща статуарно-тавтологично

със себе си реалия, т.е. като ек-статична метареалия.  

Морален  и  екзистенциален  пример  за  такъв  отдаден  на  другите  живот  са

светците, които са светци не защото спазват нравствените конвенционални обществени

правила, а защото това, което те правят го правят от себе си, и то по този начин е

нравствено, но не чрез закона, а извън, над и отвъд закона. “Светците са светци, казва

Бауман, защото не се крият зад широките рамене на закона. Те знаят или чувстват, или

действат,  сякаш  са  почувствали,  че  никакъв  закон,  колкото  и  да  е  благороден  и

хуманен, не може да премахне моралното задължение, да проследи последиците от “да

бъдеш заради” до техния радикален край, до върховния избор между живота и смъртта.

Това не означава, че за да бъде морален, човек трябва да бъде светец. ... Но означава, че

за да бъде моралът ефективен ...,  трябва да бъде оформен според героичния размер

(архетип) на светците; или, по-скоро, да има светостта на светците за единствен свой

хоризонт” [Бауман, 2001: 115].

Оттук  Бауман,  поставяйки  нравствеността  в  един  абсолютен  идеален

метафизичен  хоризонт  в  контекста  на  светостта  на  светците,  прави  едно  много

интересно  и  изключително  ценно  парадоксалистко  заключение  относно  морала,  а
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именно че “моралната практика може да има само непрактични основи. За да бъде това,

което е, а именно морална практика, тя трябва да си постави стандарти, които не може

да постигне (т.е. да бъде морален утопизъм, и в този смисъл максимализъм, без който

няма истински морал-б.м. Ц.А.). И никога не може да се успокоява със самоуверения

или  с  уверенията  на  други  хора,  че  стандартът  е  достигнат.  Именно  липсата  на

самодоволстово и възмущението от самия себе си, която тя поражда, са най-силните

укрепления  на  нравствеността”  [Бауман,  2001:  115-116].  Затова  моралността  е

безусловност  и  абсолютен  хоризонт,  в  който  моралният  субект  се  самополага  и

самоснема и по този начин единствено е способен творчески да разгърне и реализира

собствения си максимум.

Вследствие на всичко това, Бауман разглежда постмодерната етика като етика за

Другия  в  контекста  на  априорната  отговорност  за  него,  т.е.  моралното  Аз  е  преди

всичко безусловна отговорност и в това се изразява “стратегията на отварянето, която

разчупва монадичната иманентност и превръща субекта в човек, който прави крачка

извън себе си и е субект на самоизвисяването. За Левинас именно това изникване ... на

интерсубективността конституира субекта, а не обратно. [...] Интерсубективната връзка

е не симетрична връзка.  В този смисъл аз съм отговорен за Другия, без да очаквам

реципрочност, дори и да умра заради отговорността. [...] Аз съм отговорен за пълната

отговорност,  която  отговаря  за  всички  други  и  за  всичко  в  тях,  дори  за  тяхната

отговорност” [Бауман, 2001: 120-121].

Отговорността е предонтологичната (Бауман) изначална свобода на нравствения

субект,  реална  само  “във”  и  чрез  Другия  и  само  по  отношение  на  него.  Тази

отговорност за Другия е необходимо свързана и със загрижеността за него, като тази

загриженост трябва да бъде насочена не просто към него, а към неговото действително

благополучие. Също така тук от изключително значение е това загрижеността да не

премине  в  потисничество  и  натиск  върху  Другия.  Това  изисква  фиността,

внимателността  и  нежността  към  Другия  като  единствен  начин  на  проявяване  на

правилно  отношение  към  него,  с  което  нравствените  действия  и  отговорност

проявявани към него да могат бъдат във вид на нежна “милувка” (Левинас), следваща

пластиката и релефността на неговата собствена неприкосновена уникална личност. От

своя страна, милувката е символ и проява на любовта, разглеждана в нравствен смисъл,
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а  любовта  е  тази,  която  цени  тъкмо  другостта,  пази  и  съхранява  уникалността  и

различието, и е тази, която може да стопи в себе си омразата и неутралността между

хората и да осъществи единението и единството им. Затова “патосът на любовта се

състои в непреодолимата дуалност на съществата.  Любовта е връзка с това,  което е

винаги скрито. Тази връзка не неутрализира другостта, а я пази. Патосът на желанието

почива във факта, че има двама. Другият като друг не е обект, обречен да стане мой или

да се слее с мен; напротив, той се оттегля в собствената си загадъчност” [Бауман, 2001:

131-132]. С това любовта е не само тази, която снема дистанцията с другостта, но е и

тази,  която  едновременно  я  и  предполага,  поддържа,  пази,  цени,  съхранява,

позволявайки другостта на другия, и зачитайки неприкосновеността на собственото му

личностно  пространство  и  собствената  му  загадъчност,  непристъпност,  оттегленост,

съкровеност, самост, особеност и дори враждебност и отчужденост. По този начин в

тоталността  на  любовта  се  осъществява  връзката  и  единението  с  другостта,  но  без

редуцирането й, а тъкмо чрез постулирането й, т.е. в заедността е съхранена и запазена

напълно другостта и то в най-радикалният й и категоричен вид, и самата заедност и

единство са възможни само чрез различността. 

Затова  нравствеността  като  милувка  е  тази,  която  “...  няма  намерение  да

“притежава,  схваща,  познава”;  ако  това  беше  така,  милувката  би  имала  за  цел  да

унищожи другостта в Другия и по този начин да се самоунищожи. Милувката е “като

игра с нещо, което се крие, игра без никакъв замисъл или план; тя се играе с нещо,

което нямаме намерение да направим наше или да се слее с нас, а с нещо друго, винаги

друго винаги недостъпно, винаги идващо” [Бауман, 2001: 132] отвъд нас,  извън нас,

като  винаги  ненаше  и  оставащо  в  своята  непристъпна  трансцендентност  и

непостижимо. Това именно определя и непреодолимата дуалност на нравствеността и

любовта, с която живеят и са възможни нравствеността и любовта. “Еротичната любов

е връзката с другостта, с мистерията, с бъдещето – с това, което в този свят, в който

всичко  е  налично,  никога  не  е  там...”[Бауман,  2001:  132]  Любовта  като  чиста

интенционалност е трансценденцията и екстатичността на себесността и наличността

към  отвъд-наличността  и  в  другостта,  като  в  това  се  изразява,  както

предонтологичността,  така и пост-и-над-онтологичността на любовта в хоризонта на

безкрайността,  и  в  това  е  нейната  същност  като  метафизична  и  мета-онтологична.
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Именно затова любовта като незавършим стремеж към идеалното и към съвършеното

може  да  има  само  съвършен  и  абсолютен  Архетип  за  себе  си  в  Божията  Любов.

“Божията  Любов  е  съвършеният  еталон,  по  който  да  бъдат  оценявани

нескопосаните човешки имитации: но Бог е всемогъщ. Той със сигурност не обича

“за да” – да спечели нещо за Себе Си, което дотогава не е притежавал. Неговата

Любов,  агапе,  е  само даване и никакво вземане и такава трябва да бъде всяка

любов, която се опитва да подражава по примера на Христос.” [Бауман, 2001: 136]

Затова  любовта  може  да  бъде  определена  с  думите  на  Макс  Шелер,  цитирани  от

Бауман,  като  експанзия  на  силата  и  “”спускането”  до  слабия,  което  произтича  от

спонтанното преливане на силата”.  [Бауман,  2001:  137]  Същото отбелязва  и Нигрен

като казва (пак цитиран от Бауман), че “”мотивираната” любов е човешка; спонтанната

и  “немотивирана”  любов  е  божествена.  Но  задачата  на  хората  е  да  се  стремят  да

издигнат своята любов до Божествения стандарт” [Бауман, 2001: 137], т.е. до Божията

безкористна и саможертвена Любов. 

И така обобщително казано, нравствеността в контекста на постмодерната етика

е пред-битийната, пред-онтологичната и свръх-онтологична изначалност на моралния

субект (на моралния Аз), и пред-задава и пре-създава наличното, съществуващото в по-

добро (тъй като според Бауман съществуването за... предшества съществуването със... и

го  създава).  По  този  начин  постмодерната  етика  в  контекста  на  съвременността  е

“етиката  за  Другия”,  в  която  Другият  придава  значението  на  собствената  ни

екзистенция, и единствено и само фактът на неговото съществуване е основанието на

отговорността за него, респ. на нравствеността, и именно затова тук вече няма нужда от

кодексна, нормативна, или деонтологична етика, тъй като единственото основание на

нравствеността  е  именно  той  –  Другият,  т.е.  това,  че  той  съществува.  След  като

нравствеността няма друго основание освен Другият, то тогава и нуждата от кодексна

обществена нормативна етика, не само че напълно отпада, но дори една такава етика

със своите общи, стандартни и имперсонални принципи става вредна и неетична, тъй

като абсолютизирането й прави невъзможна междуличностната етика, основаваща се на

личностната спонтанност и креативност при срещата лице-в-лице, при която срещата с

Другия е срещата с уникалността, с единствеността и неповторимостта, невъзможни и

неосъществими  посредством  стандартната  нормативна  обществена  етика.  Така
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етическата  перспектива  очертана  от  Бауман,  е  в  контекста  на  безкрайността  и

незавършимостта,  възможни  само  чрез  абсолютността  (или  по-скоро

безотносителността)  на Другия като единственост,  неповторимост и уникалност,  и в

отговорността за него (т.е.  отговорността за запазването на неговата единственост и

отчитането на неговата онтологическа независимост и незаменимост), а отговорността,

от  своя  страна,  е  присъща само и единствено  на  свободния,  моралния   и   имащия

достойнство човек. Затова човешкост и моралност  взаимно се осъществяват и напълно

съвпадат в истински нравствения субект.           
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Abstract
The present paper really is a review in brief of the too much interesting and prolific book of
the American psychiatrist and scientific researcher Francis Mondimore. In that case my basic
aim concerns the need to rethink about the state of affairs in our contemporary societies that
relates to the condition of our own confusion of the western categories of the human sexual
behavior in general and of the homosexual behavior in particular. I am sure that this aim is
reasoned one as far as there is a great deal of anxiety for our understanding of the nature of
the homosexual men and women with whom we may be together in our workplace, or in our
family. That anxiety is the reason for writing my review just about this book that in my own
view contains precious clues of that puzzle.
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Кой е д-р Френсис Мондимор? Преди всичко трябва да знаем, че той от дълги

години  е  практикуващ  психиатър  и  член  на  директорския  борд  на  клиничното

психиатрично отделение към болницата “Джонс Хопкинс” в Балтимор, където е бил и

стажант по време на своето следване. Мондимор в същото време е академичен учен,

хабилитирал се като доцент по психиатрия в университета “Джонс Хопкинс”. Не на

последно място обаче трябва да имаме предвид,  че той е автор на книги,  засягащи

проблемите  относно  менталното  здраве,  които  успяват  да  намерят  своята  твърде

широка  аудитория,  като  тук  излизат  на  преден  план  изследванията  му  върху

биполярното  афективно  разстройство  и  граничното  личностово  разстройство.  Д-р

Мондимор е в крайна сметка учен, който се стреми към развитието на най-ефективните

линии за практическата насока при лечението на афективните разстройства, които имат

своята все по-голяма разпространеност в нашия живот. [1]

Това,  което  е  възможно  да  убегне  на  нашето  внимание,  е  фактът,  че  д-р

Мондимор е един от академичните интелектуалци, които във втората половина на 90-

те години на миналия век предизвикват света да преосмисли голяма част от своите

нагласи относно хомосексуалността, като настояват същата да бъде възприемана най-

вече в качеството си на “нормативна вариация на човешкото сексуално поведение”.

[Mondimore, 1996: XIV] За американския доцент по психиатрия това означава най-вече

необходимост  учените,  които  в  голяма  степен  оформят  понятията  и  разбиранията,

свързани с това проблемно поле, да си дадат сметка, че тяхната работа има за цел да

изгради  един  по  същество  хуманистичен  модел,  който  визира  хомосексуалността

именно  по този  начин.  [Mondimore,  1996:  XIV]  За жалост  историята  ни  предоставя

свидетелства,  които навяват единствено песимизъм относно подобен проект. Самият

Мондимор  използва  множество  исторически  факти,  като  някои  от  тях  напълно

илюстрират основателността на един такъв песимизъм, като тук е редно да споменем за

унищожаването  на  архива  на  Института  за  сексуална  наука  (Institut  für

Sexualwissenschaft)  през  пролетта  на  1933  г.,  когато  в  Германия  се  провежда  така

нареченото  литературно  прочистване  с  огън,  т.е.  един  националсоциалистически

вариант  на  аутодафе.  Една  от  основните  цели,  които  Мондимор  си  поставя  при

написването  на  “Естествена  история  на  хомосексуалността”,  се  състои  именно  в

привеждането на доказателство за това,  че историята не е просто magistra vitae,  или
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учителка на живота, а е и една изобличителка на фанатизма и предразсъдъчността с

фатални последици на всички онези, които се противопоставят на идеята, че е нужно

да се събират ефективно научни данни относно хомосексуалността по начина, по който

това е било правено от Магнус Хиршфелд, психиатър и един от първите активисти,

които  се  борят за  легитимирането  на  хомосексуалността  в  германското  общество  в

началото на миналия век. Подходът на Мондимор в случая е твърде научен. Той ни

предлага една естествена история на хомосексуалността, за да ни убеди в правотата на

личности  като  Хиршфелд,  т.е.  предлага  ни  едно  подробно  описание  на

хомосексуалността,  разглеждана  като  естествен  обект  в  строгия  смисъл  на  думата,

който има по необходимост своите собствени произход, еволюция и взаимосвързаност

със своята среда. [Mondimore, 1996: IX] В това отношение Мондимор остава верен на

своя  стил  да  предлага  изследвания,  чиято  аудитория  категорично  излиза  извън

пределите на специалистите  по психология,  психиатрия,  педагогика и поведенчески

науки. Това със сигурност не трябва да ни заблуждава и кара да мислим, че Мондимор

не  предлага  реално  задълбочено  изследване  върху  проблемното  поле  на

хомосексуалното  поведение  и  неговото  място  в  днешните  общества.  Напротив,

известният  американски  психиатър  със  сигурност  предлага  монография,  която

свидетелства за сериозно отношение към темата и използване на множество източници

от  редица  научни  области  като  тези  на  невронауката,  поведенческите  науки,

психиатрията,  историята,  зоологията  и  еволюционната  биология.  [Mondimore,  1996:

XII] Нещо повече, Мондимор ни предлага научно изследване, което в същината си е

един  смел  опит  да се  свържат  тези  области,  които  по  неговите  думи традиционно

строго се отграничават една от друга, доколкото извеждат дефиниции за природата на

хомосексуалността, които се намират в логически разнобой, когато бъдат съпоставени

по един или друг начин. Мондимор в крайна сметка ни подсказва, че мисли целите,

които е заложил при написването на своето изследване, за постигнати, доколкото се

надява,  че е  написал една история на хомосексуалността,  която ни  убеждава,  че тя

безспорно  е  едно естествено  човешко състояние,  което  може  да  бъде определено в

качеството си на сложен поведенчески феномен, получен посредством комплицираното

съвместяване на множество фактори, които изиграват своята важна роля в рамките на

човешкия  живот,  т.е.  тези  фактори  са  най-вече  от  областите  на  биологичното,

психичното и социалното естество на човешките същества. [Mondimore, 1996: XII] 
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Мондимор  твърде  провокативно  извежда  своята  теза,  че  нашите  модерни

напреднали науки все още ни предлагат едно разпокъсано и противоречиво знание за

човешката  сексуалност  въобще  и  хомосексуалността  в  частност.  В това  отношение

американският психиатър се явява в ролята си на проницателен историк на различните

гледища  и  теории  относно  хомосексуалността  и  онези  практики,  които  днес  бихме

окачествили  като  хомосексуални,  макар  да  не  е  имало  подобен  термин  за  тяхното

описание през епохата и в обществото, когато и където те са съществували, доколкото

самият термин “хомосексуалност” не е съществувал преди 1869 г. [Mondimore, 1996: 3]

Широкоизвестен  факт е  това,  че  появата  на  този  термин  се  свързва  с  личността  и

литературното  творчество  на  Карл  Мария  Кертбени  (1824-1882),  известен  австро-

унгарски писател, преводач и ранен застъпник за равни човешки права. През 1869 г.

Кертбени  публикува  памфлет  под  формата  на  отворено  писмо  до  министъра  на

правосъдието  на  тогавашната  Северна германска федерация,  в  която  се е  обсъждал

законопроектът на новия Наказателен кодекс в частта, засягаща криминализирането на

доброволния сексуален контакт между лица от един и същ пол, което е било силно

застъпено в Наказателния кодекс на Прусия.  Всеизвестен факт е това,  че термините

“хомосексуален” и “хетеросексуален” са засвидетелствани за първи път в този писмен

документ, което е основание да приемем въпросната година за отбелязваща началото

на  тази  вездесъща  дихотомия  в  съвременните  западни  представи  за  същността  на

сексуалния живот на хората. Кертбени също така е един от първите писатели, които

изковават  напълно  нови  понятия  за  описанието  на  практиките,  свързани  със

сексуалното привличане спрямо представители на своя собствен пол, измежду които

основна  роля играе  идеята  за  наличието на различни видове сексуална ориентация.

Мондимор  ни  подсказва,  че  ролята  на  активисти  и  интелектуалци  като  Кертбени  е

съществена за изграждането през втората половина на по-миналия век на концепцията,

че  хомосексуалността  представлява  по  същество  вътрешноприсъща  и  несменяема

характеристика на дадена личност, чието поведение поради този факт не трябва да бъде

счетено  за  престъпно  от  страна  на  закона,  доколкото  същият  закон,  т.е.  бъдещият

Наказателен кодекс, не трябва да обявява за престъпление интимното съжителство на

двама души от един и същ пол. Мондимор с право определя всичко това като проява на

радикално нови идеи, които може да играят ролята на вододел, ако използваме думата

метафорично,  разделящ  историята  на  западните  общества  като  история  преди  и
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история  след  хомосексуалността,  биваща  в  качеството  си  на  основна  категория  за

изявата на емоционалния и чисто сексуалния живот на даден човек. [Mondimore, 1996:

3] Самият Мондимор се спира на това историческо разделение на много места в своето

изследване, когато разисква редица други основни проблеми, свързани с историята и

институционализирането  на  понятия,  категории  и  практики  на  сексуалната

експресивност в човешките общества, разгръщащи се в широкия спектър от древния

свят  на  гръко-римската  епоха,  през  северноамериканските  и  южноамериканските

местни общества,  описвани от европейски мисионери и изследователи между XVI и

XX  в.,  до  редица  народности  от  Нова  Гвинея,  които  институционализират

хомосексуалните  практики  като  неотменна  част  от  практиките  по  инициацията  на

момчетата  в  рамките  на  общността  на  зрелите  мъже  [Mondimore,  1996:  3-20]. Във

връзка  с  това  именно  Мондимор  ни  показва,  че  западният  концептуален  апарат  за

определянето и систематизацията  на сексуалното поведение не е  в  състояние да ни

предостави  задоволителни  резултати,  когато  се  изправим  пред  емпиричните  и

историческите данни, свързани с гореспоменатите общества, които по един или друг

начин  са  приели,  инкорпорирали  или  институционализирали  сексуалните  практики,

които ние дефинираме като хомосексуалност в рамките на своите култура и социални

институции [Mondimore, 1996: 18-20]. [2] 

Мондимор обръща нашето внимание към идеята,  че съвременните проблеми,

пред  които  се  изправяме,  когато  става  дума  за  определянето  на  правата  на

хомосексуалните  личности,  когато  ставаме  свидетели  на  напрегнати  дебати,  или

направо  истински  битки  между  привържениците  на  тази  идея  за  равни  права  на

имащите  различна  сексуална  ориентация  (спрямо  ортодоксално  определената  и

институционализирана  хетеросексуалност)  и  консервативно  настроените  кръгове,  то

тези  проблеми  представляват  проблеми  относно  неясните  и  объркани  понятия  за

сексуалността  и  днешните  й  проявления  в  модерните  индустриализирани  общества.

Тази неяснота, както ни подсказва и самият Мондимор през цялото време, се поражда

главно като следствие от конфликта на двете най-доминиращи съвременни гледища за

сексуалността,  които  се  ползват  с  подкрепата  на  различни  социални  групи.  Тези

гледища  най-общо  може  да  бъдат  представени  като  концепция  за  културното

конструиране на нашата сексуалност и концепция за вродената по природен път наша

сексуалност.  [Mondimore, 1996: 97-157] Поради тази причина в най-новата история на
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нашите общества наблюдаваме един сблъсък между привържениците на една сексуална

социология  и културистория и привържениците на една сексуална биология,  като в

същото време това не е просто сблъсък на различни гледища и научни подходи, а и

сблъсък  между  различни  политики  на  сексуалността,  които  са  определяли

институционалния  облик  на  обществата,  в  които  живеем,  като  в  същото  време

продължават да го правят и днес. [Mondimore, 1996: 159-244] 

Днешните дебати за хомосексуалността и естеството на пола въобще са дебати

между  застъпниците  на  сексуалния  културен  конструктивизъм  и  сексуалния

натурализъм,  две  непримирими  в  голяма  степен  гледища,  които  обаче  получават

възможност  да  съществуват  като  истински  въплътени  в  рамките  на  нашите

институции,  било  под  формата  на  щедро  финансирани  изследвания  за  гените  на

сексуалната  ориентация,  било  под  формата  на  легализирана  връзка  на  брачно

съжителство  на  хомосексуалните  двойки и т.н.  Автори като Френсис Мондимор са

твърде  полезни  при  такива  случаи  на  напрегнатост,  когато  можем  да  видим  как

шествието на един гей парад среща представител на Българската православна църква,

който носи плакат със слогана “Анатомията е съдба!”, доколкото изследователи като

Мондимор  ни  карат  да  се  замислим  върху  собственото  си концептуално  объркване

относно  нашия  секс,  подчертавайки  полезната  роля  на  едно  социално

конструктивистко  гледище.  Последното  звучи  убедително,  доколкото  успява  да  ни

покаже, че сексуалното ни поведение по необходимост трябва да е силно повлияно от

културата, в която живеем, от религиозните,  етическите и правни традиции, които я

изграждат  като  смислена  и  самостойна  цялост.  Всяка  култура  конструира  своя

специфична  форма  на  сексуално  поведение  така,  както  конструира  своя  собствена

нравственост и свои собствени мъченици. Известният изследовател Дейвид Халпърин,

например,  е  и  първият  автор на  специфична агиография на Мишел Фуко,  който  се

оказва  един от  основоположниците  на  това  социално  конструктивистко  гледище за

хомосексуалността, което доказва, че същата не може да се мисли по презумпция било

като смъртен грях,  било като природно уродство в рамките на една трезва наука,  за

която споменава и Мондимор, защото в противен случай мнозина биха се почувствали

с  чиста  съвест,  закачайки  розово  триъгълниче  на  нечий  ревер  край  бараките  на

концлагера. [Halperin, 1995]
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Списание  „Етически  изследвания“  продължава 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.

В  настоящия  брой  публикуваме  извадка  от  библиографския  указател  на

етическите  рубрики в  „ИЗВЕСТИЯ”(1957-1964),  /„НАУЧНИ ТРУДОВЕ”(1965-1990)  на

АОНСУ при ЦК на БКП - философски серии. 

Поради разнообразната тематика на философските рубрики  в  Указателя студиите  са

подредени според съществувалото тогава 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.

По своя обем етическата рубрика не е много голяма, за разлика от  „Научен атеизъм“ и

„Исторически материализъм и социология”. 

Запазваме структурата на пълния библиографски указател, за да се види по-ясно

мястото на етическите рубрики в цялостното съдържание и структурата на изданието.

                                                                                                            ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Емилия В. Маринова
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БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

на философските текстове в „ИЗВЕСТИЯ”/„НАУЧНИ ТРУДОВЕ”

на АОНСУ при ЦК на БКП - философски серии

(Етически рубрики)

Философски текстове в „ИЗВЕСТИЯ” (1957-1964), респ. „НАУЧНИ ТРУДОВЕ”

(1965-1990),  на  Висшата  партийна  школа  „Станке  Димитров”,  съотв.  Академия  за

обществени науки и социално управление  (АОНСУ) при ЦК на БКП, се публикуват

първоначално (1957-1958) в общи томове, а впоследствие в различни поредици на това

издание:  отдел  „Философия,  език  и  литература”  (1959-1970),  отдел  „Философия,

научен комунизъм,  социология” (1971-1972),  серия „Философия,  социология,  научен

комунизъм, социална психология” (1973-1974), серия „Философия” (1972-1989).

Отначало те се издават в по един том годишно, а в някои следващи години се

публикува  в  два  и  повече  тома.  До  1982  г.  „философските”  томове  се  публикуват

успоредно с други серии при обща номерация, а от 1983 г.  формират самостоятелна

поредица със свои поредни номера, започваща от том първи. В петдесет и двата тома

са поместени над 340 текста (статии, студии и монографии) от близо 170 автори, като
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някои са придружени от резюмета на руски и западни езици (английски, френски или

немски).                                                                    

Поради разнообразната им тематика в Указателя 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”. Запазена е и присъстващата в един от томовете

(т. 30) рубрика „Дискусии”.

Във всеки раздел студиите са подредени според азбучната подредба на имената

на авторите им, а тези от един и същ автор са дадени в хронологичен ред.

Диалектически материализъм

Естетика

Етика

Ален,  Мигдалия Моралните  ценности  като  социално-историческо  явление, T. 10  -

„Философия”, 1986, 123-146.

Баръмов, Стойно Етическото учение на Лудвиг Фойербах, Т. 9 - „Философия, език и

литература”, 1961, 55-71.

Грозданова, Зравка Социална адаптация и конформизъм, Т. 90 - „Философия”, 1977,

229-265; Конформизмът на личността - форма на социално-психическа адаптация, Т.

101 - „Философия”, 1978, 141-186.

Димитрова, Кунка Структура на социалистическия морал, Т. 41 - „Философия, език и

литература”, 1968, 215-243.

Каратанчев,  Стоил Същност,  корени  и  основни  етапи  на  идеологията  на

индивидуализма, Т. 27 - „Философия, език и литература”, 1965, 67-108.

Карталов, Асен Развитие на семейно-брачните отношения при социализма и прехода

към комунизма,  Т.  21  -  „Философия,  език  и  литература”,  1964,  72-110;  Същност  и

форми на моралните стимули към труда при социализма, Т. 30 - „Философия, език и

литература”, 1966, 215-250.
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на  социалистическата  организация  и  трудовата  активност  на  производствения
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Abstract
The article discusses and analyzes the visible and viewless motives of public representation,
but also the discussion about Istanbul  Convention.  It  shows the different,  confrontational,
meaningful and value optics to the instrumentally placed in the public space a very delicate
and even politically  explosive topic  about  the  violence  against  women in  the  transitional
society.
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Политическата инспирация и, по-точно, провокация с опита за ратифициране на

Истанбулската конвенция предизвика за известно време исторически рядко виждани и

бурни граждански дебати и рязко покачване на социалното напрежение в обществото.

Нямаше  как  да  не  се  стигне  до  подобен  развой,  защото  беше  засегнато  нещо

изключително важно и ценно, съкровено и интимно за всеки човек, но и за народната

психика – сексуалността с нейните социокултурни кодове, исторически типове, пък и

традиции. А който реши да настъпи по този – особено ревниво пазен, а и болезнен –

„мазол”  както  отделния  индивид,  така  и  цял  един  народ,  трябва  да  бъде  готов  за
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сериозни премеждия. Историята и всекидневието са обилно изпълнени с всевъзможни

доказателства  за  това!  В  крайна  сметка,  сексуалността  винаги  –  от  зараждането  на

човечеството  до  нашата  смутна  и  преломна  съвременност,  –  е  била  един  от

фундаменталните стожери както на публичния, така и на частния живот на хората, а и

сфера,  изискваща  особено  внимание,  поради  което  всяка  необмислена,  арогантна,

брутална  или  дори перфидна  интервенция  в  нейните  „отечествени  територии”  бива

очаквано, незабавно много солидно наказвана. 

Сексуалността, сексуалните роли, права, свободи, отговорности и задължения, а

и всичко друго, свързано с или отнасящо се до тях, за което обикновено не (бива да) се

говори публично,  нито толкова продължително, а на всичко отгоре и прекалено гръмо-

гласно, определено и винаги се считат за интимна сфера на частния живот на хората, а

в този случай бяха извадени на показ, но и коментирани в исторически небивал диалог.

Създадоха се обществени ситуации, при които за тях следваше да се говори и дори да

се  спори  на  висок  тон,  без  тривиалните  задръжки,  със  забележимо  и  дори  рязко

покачване на емоционалния волтаж в отношенията и репликите на противостоящите

страни.

Историята  на  България  не  познаваше  до  този  момент  подобен  случай  –

гражданите  да  протестират  срещу  властите  в  защита  на  своите  полово-сексуални

референции.  Какво  ли  друго  не  бе  минало  през  главата,  а  и  на  гърба  на

многострадалния български народ, само такова чудо не се беше виждало и чувало през

годините на т.нар. преход. Това беше исторически невиждан и нечуван прецедент, при

това не само в обществено-политическата, а и в националната ни история, поради което

заслужава  изключително  внимание  и  комплексен  научен  анализ.  Още  повече,  че

вероятно управляващата България политическа сила, неистово стремяща и опитваща се

да  създаде,  наложи  в  масовата  психика  и  общественото  съзнание  мнението,  че  е

единствен демиург на много значими преобразувания в държавата и обществото,  се

надяваше да прибави към колекцията от успехите си и триумфа от легализацията на

една  политическа  афера  или  далавера,  която  със  сигурност  по-късно  Историята  ще

заклейми по най-категоричен и негативен начин. В такава напрегната и дори нажежена

публична обстановка неизбежно се стигна и до положения, при които твърде много, за

да не кажем почти всички участници в дискусиите изобщо не желаеха да се вслушат в
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логическата състоятелност и обосновка на доводите и аргументите на другия, а всеки се

стремеше да натрапи своето виждане като единствено меродавно, истинско, безспорно

и  безалтернативно,  независимо  от  случая.  Вместо  формално  и  гръмогласно

рекламирания  политически  плурализъм,  управниците  решиха  да  заложат   и  то  „ва

банк” на безпардонния политически и идеологически монизъм, който не се церемони и

изобщо не допуска никакво реципрочно представителство на различно – от официално

защитаваното – мнение по толкова щекотливия въпрос. 

Вместо крайно необходимия или поне задължителния за такива деликатни проблеми и

рискови  публични  дискусии  внимателен,  сериозен,  спокоен  и  нормален  диалог,

предразполагащ и гарантиращ опазването на достойнството и честта  на опонентите,

скандалът около Истанбулската конвенция роди сноп от добре подбрани и атрактивно

ранжирани монолози, смешно и патетично декламирани от глашатаи на официалната

позиция на властите по твърде деликатния въпрос, а и сложни „верижни реакции” от

публични,  официални  и  неформални караници,  крамоли  и  вербални  баталии,  които

доста видимо нямаха общо и с естеството,  а и с  облика на изискуемите диалози и

полемики, поне от нравствено-етическа гледна точка; за сметка на това разделиха, ярко

и  непримиримо  противопоставиха  конкретни  социални  групи,  застъпващи

противоположни  становища.  Вместо  диалог  между  управлението  на  държавата  и

гражданското  общество,  на  вбесената  от  спекулациите  и  манипулациите  масова

публика се предлагаха до изнемога едни и същи версии – както от страна на висшите

представители на държавното управление, така и от силно заинтересувани,  грантово

субсидирани неправителствени организации.  За сетен път в годините на прехода на

Негово величество Суверенът – Народът, – беше отредена ролята на  Великия ням,  на

безмълвните и нечутите от властта множества, което си бе чиста проба нравствено-

етически публичен скандал във всяко отношение.   Впрочем,  едва ли може да става

реално,  фактически  дума  за  истински,  нормален  и  пълноценен  диалог между

управляващите и управляваните,  защото менторството,  назидателността,  увещанията,

заканите, ултиматумите и заплахите, с които управляващите се опитаха да внушат или

„убедят”  обществеността  в  каква  посока  неотклонно  трябва  да  се  върви,  или  защо

трябва да се приеме незабавно и дори на всяка цена такава (публично опасна и одиозна)

реформа едва ли би трябвало да се възприемат и оценяват като естествена,  логична
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съставна  част  от  органиката  на  този  „диалог”  на  Властта  с  Народа.   По-скоро,

управляващите се опитаха отново (за кой ли път) да приложат овехтялата си властова

тактика и пошлата си комуникативна стратегия, разчитайки на манипулативен монолог,

фаворизиращ  и  глорифициращ  единствено  техните  възгледи  и  пристрастия,  когото

обаче  те  да  се  постараят  и  опитат  да  представят  като  своевременен,  необходим  и

ползотворен социален диалог между управляващите и управляваните по важен въпрос.

А прилагането на такъв инструментариум за „убеждаване” на обществеността очевидно

кардинално се разминава дори с най-елементарните норми, вечните правила на етиката.

Нещо  повече,  управляващите  и  техните  съветници,  експерти,  анализатори  и

цялата  обслужваща  ги  камарила  от  продажни  журналисти,  псевдо-учени,  квази-

обществе-ници и добре заплатени представители на  финансирани отвън НПО-та,  не

прозряха, че ако за сексуалността се говори в такъв ракурс, победата на каузата е доста

съмнителна,  за  да  не  кажем  даже  искрено  и  точно,  че  тя  е  напълно  проиграна,

гарантирано  изгубена.  Конфликтът  стигна  даже  чак  дотам,  че  силно  приближени  и

непрекъснато експонирани по медиите знакови експерти на управляващите в пряк стил

им заявиха, че ако натрапят на обществеността тази ратификация, със сигурност ще се

простят с изборна победа в предстоящите идната година избори европейски депутати и

местни органи на властта. А такъв разкол сред управляващите до този момент не беше

виждан, нито прогнозиран.

Прогнозите  за  такава  катастрофална  загуба  на  ГЕРБ  изиграха  ролята  на

публичен шамар за самозабравилите се, а и въобразили си, че могат да правят всичко,

управляващи.  И ако не друго, поне този аргумент се оказа незаобиколим или дори

фатален за окончателното фиаско на скандалния опит да се прокара законодателство в

ущърб на Народа. Така и стана фактически: маниерите на нравствено-нечистоплътно

организиране и водене на псевдо-дебатите от страна на управляващите предопределиха

и тяхното фиаско.  Защото когато се „торпилира” подобен феномен, резонно е да се

предполагат и очакват съответни публични несъгласия и разногласия, противоречия и

конфликти, демонстрации и опити за гражданска съпротива, както и на разнородни и

многолики  опити  за  реабилитация  и  релегитимация  на  брутално/перфидно

дискриминираната воля на огромни части от обществеността, които обаче смятат, че

изповядват единствената Истина.
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Политическата траги-комедия на управляващата партия ГЕРБ, тъй като някои от

другите участници в коалицията застъпваха радикално противоположни възгледи, да

прокара  несъответстващата  на  вкусовете  и  интересите  на  огромни  части  от  народа

Истанбулска  конвенция  обаче  разкри  и  дори  разобличи  (и  то  по  най-красноречив

начин)  тоталното  разминаване,  а  и  релефното  конфронтиране  между  политическата

целесъобразност  и  нравствената  дължимост,  които  реално,  системно,  практически  и

непрестанно се прилагаха в несекващите опити за манипулиране на обществеността в

такива  казуси.  Не  е  случайно,  че  независимо  от  пируетите  и  няколкократното

променяне на посоката и ходовете си на действие, управляващите най-накрая склониха

да се откажат от тоталния натиск, на когото подлагаха обществото, и да чакат други

времена и обстоятелства,  когато реализацията на поставената им цел би могла да се

увенчае  със  съответен  успех.  Голямата  битка  и  то  в  навечерието  на  европейското

председателство  на  България  беше  загубена  със  срамно,  унизително  и  позорно

поражение за самодоволните ни властници. Тази загуба не само контрастно разкри, но

и поучително, публично разобличи волунтаризма и перверзията на управниците, които

отдавна си бяха въобразили, че могат да водят „народа за носа” както, когато, накъдето

си щат със своите гнусни манипулации. Следователно, не нравствените подбуди и не

загрижеността за обществото стояха в дъното на крайните решения на управляващите

да преустановят спекулациите или манипулациите на гражданството, да изтрият твърде

осезаемо от медийните екрани или от ефира тоталната канонада на масовата психика и

общественото съзнание с фалшива и подвеждаща информация, с противоречиви и дори

смешни коментари, а и аргументи.

Огромни  сегменти  от  българската  общественост  останаха  с  болезнено

осезаемото впечатление или внушение, или с твърдото убеждение, че извеждането на

подобен висок и публичен „пиедестал” на безспорно важния проблем за насилието над

жените се използва с нечистоплътни подбуди и мотиви, за да отклони вниманието от и

да  прехвърли  масовото  недоволство  от  резултатите  от  дейността  на  управляващата

коалиция в друга посока,  която може да бъде дискретно контролирана и задкулисно

управлявана.  В  условията  на  все  по-ярко  лъсваща  безпомощност  на  властта,

управляващите  се  опитаха  да  пренасочат  обективите,  а  с  тях  и  на  сетивата  на

недоволните  граждани  към  идейно-политическите  опоненти  или  критици,  както  в
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парламента, така и извън неговите стени. Това не беше оригинален ход, нито шедьовър

в уменията им да прехвърлят споровете в обществото в друга посока, като предлагат и

изумителни, и дори потресаващи решения. То беше поредната управленческа акция за

замазване  на  очите,  прикриване  на  слабостите,  недостатъците  и  пороците  на

управлението на държавата, за изместване на фокуса към дребни, но съдбовно важни

проблеми от ежедневието на хората, които така и не биваха практически разрешавани,

въпреки „соломоновските решения” на  властниците.   Стига  ни да си припомним за

уникалните държавнически интервенции за справяне с ес-калиращата в продължение

на почти три десетилетия дребна битова престъпност или за „гениалното” хрумване на

премиера  завинаги  да  разреши  проблемите  с  дупките  по  пътищата,  като  незабавно

бъдат командировани и поставени полицаи до всяка една дупка. 

Очевидно, трафаретът на управленческият манталитет или конфекциозността на

властовите маниери се оказаха доста по-силни от крайно необходимата за конкретния

случай с Истанбулската конвенция внимателно и отговорно подготвена, и осъществена

държавническа – в пълния смисъл на думата – реакция към този най-деликатен въпрос.

В този контекст стремежът и опитът да се спекулира с такъв значим и деликатен

проблем, от една страна, и той да се експлоатира за параван на други – неудобни за

управляващите – теми и процеси, се разобличиха (за разумните и морално-почтените

граждани)  като  умишлена  провокация,  целяща  да  осъществи  твърде  неумело

натрапвания на обществото политически  неодирижизъм на важни процеси,  събития,

настроения,  мнения.  И  е  морално-укорително,  или  дори  осъдително,  че  този

неодирижизъм беше оборудван с прекалено богати аморални политически арсенали, а и

одиозни публични репертоари.

Нещо повече, разединението и дори противопоставеността на позициите спрямо

въпросната  конвенция  вътре  в  управляващата  коалиция,  както  и  фиаското  на

натрапчивите и безцеремонни опити тя да се ратифицира останаха без необходимата (за

подобни  деликатни  казуси)  публична  оценка,  тихомълком  и  скришом,  сякаш  нищо

особено  не  се  е  случило  в  обществено-политическия  ни  живот,  или  като  че  ли

гражданските  протести  по  този  повод  са  били  нещо  прекалено  незначително,

пренебрежимо, пък и маловажно.
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В  инструментално  осъществената  провокация  към  обществото от  страна  на

управляващите  се  разкри  огромна  и  твърде  пъстра  гама  от  морално-политически

пороци. Гражданството беше фактически поставено в крайно неудобно положение на

системно  и  упорито  подвеждано,  заблуждавано,  лъгано,  мамено  с  неадекватна  и

противоположна (на истината) информация за естеството, телеологията и технологията

на конвенцията.  Освен това  то беше нееднократно  явно или дискретно  заплашвано,

принудително  карано  да  възприе  мнение,  което  ни  най-малко  не  импонира  на

същността и особеностите на убежденията, или на реалните предпочитания на огромни

части от българския народ. 

В разгорещените до крайност парламентарни и публични, официални, медийни

или просто всекидневни, а и неформални дискусии около евентуалната ратификация на

Истанбулската конвенция обаче останаха в пълна сянка, тотално неглижирани, или пък

умишлено премълчани редица изключително важни нравствено-етически проблеми. За

тях управляващите не сториха и нищо, за да ги поставят, нито пък да им отговорят по

съответен убедителен, безспорно солидно аргументиран начин, за да убедят публиката.

Но  именно  морално-етическата  плоскост,  пък  и  насока  на  организираните  и

проведените  публично  или  неформално  дискусии  около  въпросната  конвенция  би

следвало да са в основата и да бъдат неизменен критерий и ограничителни рамки за

техните  реализации.  Защото  връзките  между  полово-сексуалните  родови  и  ролеви

характеристики  на  хората  са  пряко,  органично  свързани  с  и  съдбовно  зависими  от

техните нравствени трафарети. 

Без да разтварям напълно и без това прекалено дългото, а и пъстрото ветрило на

тези крайно деликатни, но и много сложни въпроси, ще формулирам само няколко от

тях, за да илюстрирам, че беше абсолютно редно и дори задължително в политическите

дебати за исканата ратификация на Истанбулската конвенция те да бъдат удостоени не

само с инструментално внимание, а с наложителни и несъмнено категорични отговори.

Нравствено допустимо ли е и трябва ли да бъде наложено тотално ограничение

на  свободата  на  личния  избор,  която  следва  да  бъде  зависима  и  конюнктурно

рамкирана  от  чужди  (на  националната  ни  идентичност,  култура  и  характерология)

идеологеми? 
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Морално  допустимо  и  социално  приемливо  ли  е  положение  в  което

малцинството  следва  да  доминира  и  налага  своите  разбирания  над  мнозинството  в

обществото, при това в крайно-деликатна сфера, в която битуват и господстват съвсем

други трафарети?

Нравствено отговорно и достойно ли е управлението на държавата да възприема

безропотно внушения и дори директиви отвън спрямо това как трябва да постъпи към

проблем, който обективно/субективно предполага, или предизвиква силни конфликти?

Достоен ли е за морално/социално доверие политическият елит, който изобщо не

се  съобразява  с  желанията,  настроенията,  нагласите,  интересите  и  традициите  на

народа, а всячески се стреми и опитва да манипулира неговото съзнание, социалната

психика  с  всевъзможни  фалшификации,  палиативни  и  конюнктурно  скроени

интерпретации?

Как трябва да се отнесе обществеността към онези партийно-политически (или

коалиционни) елити, който пренебрегват и погазват нейните нравствени скрижали и се

опитват  да  й  натрапят  чужди  на  народностния  ни  характер  и  националната  ни

идентичност  критерии,  норми,  ценности  и  ограничения,  рамкиращи  публичния,

частния живот?

Реална ли е нравствената суверенност на народа, когато неговите управници са

склонни, готови и способни да приемат решения или реформи, които поставят на най-

висок пиедестал формалната правна материя, но влизаща в гибелен конфликт с морала?

Морално състоятелно, правомерно, а и полезно ли е политическо интервениране

на управниците, при което политическата целесъобразност се оказва далеч по-важна и

по-значима от нравствената обосновки, или аргументации за дължимия тип поведение?

Трябва ли за нравствено отговорен и даже виновен да се смята онзи партийно-

политически  и  коалиционен  управленчески  формат  или  елит,  който  усложнява  и

тотално обърква жизнения свят на днешните (чрез  тях и на бъдещите)  поколения в

страната?

Може/трябва ли да се счита за морално-автономен един бюрократичен държавен

апарат, който е готов безрезервно, без всякакви сериозни и комплексни проучвания или

анализи  да  приема  външни  изисквания,  указания  и  ултиматуми,  както  и  да  поеме
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ангажименти  за  тяхното  внедряване  в  практиката  въпреки  недоволствата  на

гражданството?

Кое е по-меродавно и исторически легитимно в нравствено-етичен аспект: дали

мнението на народа и обществото, или това на бюрокрацията на държавата, независимо

от това кой, защо, откъде, откога и как й дърпа конците при взимане на определен тип

решения по изключително важни и дори съдбовни за конкретната нация въпроси, теми?

Нравствено ли е гражданското спокойствие, общественият порядък, социалният

мир или относителното разбирателство в публичната сфера да се подлагат на огромни

изпитания  и  сериозни  опасности  чрез  волунтаристично  прокарване  на  решения,  за

които  априорно  се  знае,  че  непременно  ще  взривят  обществеността  с  естеството  и

особеностите си, с последиците, а и дори само с „атрактивността” на шокиращите си

оферти?

Морално правомерно или редно ли е с нечистоплътни средства да се манипулира

и  даже  радикално  и  тотално  да  се  подменя,  пренебрегва  или  брутално  елиминира

истинската воля, релефно и публично очертаното нежелание и несъгласие на широки

социални  слоеве,  за  да  се  удовлетворят  тутакси  перверзните  амбиции  на  шепа

управници  и  политици,  за  които  най-важното  са  личните  им  кариери  и

облагодетелстването им от властта, която зависи не толкова от самите тях, колкото от

техните външни господари? 

Нравствено  оправдано  ли  е  да  се  изисква  да  се  зачертаят  (по  съвършено

конюнктурен  и  натрапен  пряко  волята  на  народа  начин)  исторически  утвърдени  от

хилядолетия  или  векове  полови  родове и  сексуални  роли,  като  те  бъдат  внезапно

заменени със съвсем непознати, исторически нереални, изобщо не практикувани версии

в нашето общество?

Може ли да се счита за приемливо, допустимо онова „външно дължимо”, което е

в пълен разрез с исторически установеното, многовековно легитимираното по всякакъв

начин съществуващо във филогенетичните/онтогенетичните особености на един народ?

Нравствено  разумно,  полезно  ли  е  сакралността  на  човешката  битност  да  се

слага под „общия знаменател” на одиозна, меркантилна и на всичко отгоре прозрачно

забележима  конюнктурна  политическа  профаност,  която  обаче  със  сигурност  е

облечена  в  моментна  политическа  власт,  а  и  натрапвана  идеологическа  или
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геополитическа  целесъобразност,  но,  заедно  с  това,  е  и  сигурно  обречена  на

исторически позор, дамгосване?

Морално-дължимо ли е да се променя (и то най-радикално) правният ни мир,

като в него изкуствено да се въвеждат такива закони, норми, превенции или санкции за

реални  простъпки  и  хипотетични  престъпления,  които  изобщо  не  фигурират

исторически и социокултурно в арсенала и репертоара на поведението и битието на

нашия народ в иначе деликатна сфера на полово-сексуалните взаимоотношения между

хората?

Нравствено  обосновано  ли  е  сексуалната  идентичност  да  се  превръща  във

фундаментален стожер, около който трябва конюнктурно да се върти, или от когото

кардинално  и  дори  фатално  да  зависи  настоящето,  а  още  повече  и  бъдещето  на

поколенията? 

Трябва ли да се счита, че сексът е фундаменталният стожер около когото следва

да се създават и налагат – по пътя на социалното инженерство, – всички други жизнено

важни дейности и сфери на човешкия – публичен, и частен – живот днес и за в бъдеще?

Правомерно и полезно ли е за държавата, гражданското общество и нацията да

се  прокарва  и  брутално  налага  социално-политическо  инженерство  в  условията  на

публично,  систематично  идеологическо  остракиране  на  всякакъв  тип  подобни

технологии?

Докъде и как, с какви средства е позволено на политиката да интервенира в и да

променя  сексуалността  и  интимността  на  хората  чрез  управленчески  декрети  и

конюнктурни реформи, които, обаче, предначертават по своему и едно задължително

бъдеще? 

Какви  са  позволените  демократично-хуманистични  рамки  във

взаимоотношенията  на  политическата  с  нравствената  целесъобразност,  и  как  те  се

прокарват и гарантират в крайно деликатната сфера на човешките сексуални и интимни

взаимоотношения?

С  какво  и  защо  социалният  капацитет  на  полово-сексуалната  проблематика

заслужва  да  бъде  йерархизиран  най-отгоре  на  пирамидата  на  човешката

феноменология,  а  и  не  отваря  ли  това  кутията  на  Пандора,  заради  политически
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целесъобразното  инкорпориране  в  историчността  и  всекидневността  на  хората  на

пансексуалистки тълкувания?

Морално-етически  правилно  ли  е  публично  депозираните  отношения  към

сексуалните  предпочитания  или  референции  на  някого  да  се  приемат  за  далеч  по-

значими  от  всички  останали  негови  социални  характеристики  в  историчността,

всекидневието му?

Нравствено оправдани, фатално необходими ли са политическите интервенция и

законодателните  реформи,  рефлектиращи  във  всички  сфери  на  държавата  и

обществото, на публичния и частния живот на хората, които със сигурност подкопават,

а  в  перспектива  гарантирано  унищожават  ценностно-нормативните  фундаменти  на

социалните връзки и разкъсват социалните тъкани на държавния, пък и на обществения

организъм? 

Нравствено  правомерно  и  нормално  ли  е  съкровищницата  на  културните

традиции  и  обичаи  да  се  подлага  на  спешна,  радикална,  безкомпромисна  и

безалтернативна  ревизия и  съответно  кардинално редуциране от  тези  социокултурни

кодове и трафарети, които, според конюнктурните разбирания, не бива да присъстват в

живота на социума?

Кой  е  моралният  субект,  който  има  историческите  права  и  задължения  да

създава  или  променя  жизнените  трафарети  в  областта  на  сексуалността  –  народът-

суверен,  или  външни  политически  фактори,  глобални  институции,  или

транснационални  сексуално-малцинствени  организации,  псевдо-правозащитнически

„авторитетни” движения? 

Трябва  ли  човешката  сексуалност  да  се  съобразява  с  графика  и  трафика  на

конюнктурната  политическа  целесъобразност,  пласирана  (отвън  и  отвътре)  в

обществото?

Кое  е  по-важно,  по-значимо:  нравственото  или  политическото  за  сферата  на

човешката  интимност/сексуалност  в  нейните  публични,  а  и  частно-всекидневни

ракурси?

Докъде може/трябва да стигне Политиката в сферата на интимността на хората, а

и каква е ролята на Нравствеността в подобни интервенции и солидни трансформации?
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Чии  нравствени  доводи  и  аргументи,  искания  и  претенции,  интереси  и

ригоризми следва да се предпочитат, пък и зачитат в сферата на деликатните полово-

сексуални проблеми – тези на обществеността  или на онези на конфронтиращите с

нейните  разбирания,  исторически  и  културни  традиции  сексуални  малцинства  и

конюнктурно създаващите привидност за съвременност, разкрепостеност на мненията

доминиращи групи?

Социално  приемливо,  а  и  нравствено  редно  ли  е  специфичните  различия  на

малцинството да се котират по-високо от общовалидните характеристики в обществото,

а и от  референциите,  които депозират и легитимират  прилики,  и общи свойства  на

хората?

Морално  редно  ли  е  без  провеждане  на  съответен  и  крайно  наложителен

плебисцит  да  се  взимат  кардинално  значими  и  дори  фатални  решения  от  малък

управленчески  елит,  които  преследва  коренно  различни  цели  и  търси  изгоди  от

прокарването  на  реформи,  които  са  в  ущърб  или  са  гибелни  за  идентичността  на

нацията и за бъдещето й?

Социално обосновано и демократично – не само в политически, а далеч повече в

морално-етически контекст – е бъдещето на обществото, а и на идните поколения да се

предрешава от днешни властници, които нямат солидната подкрепа на обществеността?

Нравствено отговорно, достойно и почтено ли е да се стигматизират определени

социални слоеве  заради това,  че  не  желаят  да  приемат  без  съпротива и безропотно

волунтаристичните  действия  на  конюнктурната  власт,  които  те  считат  за  морално

безотговорни, държавнически пагубни, социално опасни за публичния  и частния им

живот?

Трябва ли интересите на държавността и обществото да се залагат в зависимост

от интересите на моментно съществуващи, а и малцинствени по авторитет граждански

сдружения, които се стремят и опитват да наложат неприемливи (за народа) сценарии?

Кой  трябва  да  има  нравствен  приоритет  –  държавата  или  моментно,  а  и

конюнктурно  създадените  граждански  структури,  изпълняващи  асоциални  проекти,

сценарии?

Морално  състоятелно  и  оправдано  ли  е  независимо  от  и  пряко  волята  на

родителите  съзнанията  на  техните  деца  да  бъдат  промивани  и  манипулирани  от
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всевъзможни  представители  на  НПО-та  или  от  техните  лобисти  в  държавните

институции,  които  не  носят  никаква  юридическа,  а  още  по-малко  нравствена

отговорност  и  вина  за  предизвиканите  (от  техните  действия)  последствия  в

онтогенезиса на „преформатираните” деца?

Обосновано или правомерно ли е законовите санкции за вербални квалификации

относно сексуалната идентичност на дадени лица/групи да се оказват далеч по-общест-

вено опасни от, съответно да са декорират с неимоверно по-тежки наказателни санкции

дори  спрямо  най-тежките  криминални  престъпления,  допускащи  и  някакви

условности?

Нравствено справедливо ли е също заради претенциите или очакванията на 1-2%

да се  подлагат  на  редукция,  или на  тотално  преформатиране  гражданските  права  и

свободи  на  останалите  98-99%  от  населението  в  сферата  на  полово-сексуалните

реалности?

Какъв  може  да  бъде  моралният  авторитет  на  международни,  европейски  и

български  държавни  институции,  които  прибягват  до  непозволени  в  етически  план

мерки и използват властови инструменти или технологии, които репресират волята на

хората?

Морално  обосновано  и  исторически  полезно  ли  е  претенциите  на  една

съмнителна и опасна с последиците си идеология да се налага силово на държавата,

нацията?

Нравствено оправдана или укорителна е и ролята на обществените медии, които

скриват истините по възлови, съдбовни за обществото и народа, проблеми и всячески

обслужват конюнктурна, а и опасна (за националната идентичност) политическа визия?

Каква трябва да бъде ролята,  функцията  на прокуратурата  и съда когато под

сериозна  заплаха  са  поставени  изконни  характеристики  и  традиции  на  народа  и

социума – превантивна, но и гарантираща държавно-обществения интерес и народното

благо,  или  изчаквателна  и  обслужваща  конюнктурната  власт,  а  и  предприемаща

гибелни решения? На кого тези институции трябва да вярват, кого да защитават: народа

или властниците? Питанията от такова естество могат да продължат още по-нататък,

а  дори  и  да  се  превърнат  в  нещо  като  безконечна  броеница  от  видимо  риторични

въпроси, чиито отговори се подразбират дори от най-неграмотните, пък и отчуждени от
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политиката хора. Очевидно е, че подобно интелектуално занимание не си струва труда

в дадения момент.

Струва ми се, че и формулираните тук и сега въпроси са напълно достатъчни, за

да илюстрират в каква политическа, а още повече и аморална каша успяха сами да се

забъркат домораслите ни политици и управници, когато решиха „на бърза ръка”, между

другото и с непочтени похвати, възползвайки се от някои бонуси на конюнктурата, да

прокарат кардинално решение на извънредно важен, значим и дори съдбовен проблем. 

Опитите за прокарване и законова легитимация на третия пол са естествено, а и

закономерно  продължение  на  постмодерната  хегемония,  която  брутално  погазва  и

отменя  всички  предишни  универсални  констелации,  които  историята  отдавна  е

наложила.

С опитите за декретиране на третия пол фактически се развенчава не само символният

ореол, а и практическият статус на родовите характеристики на homo sapiens, въпреки

че на обществеността се сервират всевъзможни обяснения и аргументи, че ставало дума

единствено за наложителна съвременна ревизия и прецизиране на човешката същност. 

Нещо повече, управляващата партия ГЕРБ в лицето на своя политически елит

стигна  до  немислима  или  невъобразима  крайност,  като  си  присвои  правата  или

задълженията  на  Историята  да определя и легитимира за  дълго време какви типове

човешки връзки, или полови типажи може да приема и да понася капризите им дадено

общество.

В  типично  постмодернистки  дискурс  почти  шокиращото  разнообразяване  на

класификацията и плурализацията на родовете на човека в днешно време гръмогласно

се  обяснява,  както  може  да  се  предполага  или  очаква,  с  всевъзможни  социално

впечатляващи  и  приемливи  доводи,  или  аргументи,  дори  и  със  сантиментални

тълкувания на злочестата – историческа и днешна, публична и частна – екзистенция не

само на жените, но далеч повече на уж системно репресираните сексуални малцинства,

чиито права, или свободи трябва да се извоюват с извеждане на преден плана на темата

за насилието над жените.

Цинизмът  в  подобни  идеологически  или  политико-интервенционистки

внушения  и  натрапвания  се  разобличи  и  спрямо  това,  че  управниците  всячески  се

опитаха  да  прикрият  и  премълчат  основния  исторически  и  всекидневен  проблем за
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хората  -  социалното  или,  още  по-точно,  структурното  насилие,  което  настоящата

обществена  система  ражда  и  възпроизвежда,  натрапва  и  легитимира  в  жизнените

светове на гражданите.

Фактът, че управниците всячески се стремяха и опитваха да редуцират и сведат

дебатите само до битовото междуполово насилие, при това разглеждано едностранчиво

и преднамерено  –  т.е.  само  над  жените,  а  да  се  оставя  в  сянка  другата  иманентна

половинка  на  този  казус,  защото  и  мъжете  също са  обект/предмет  на  най-различни

видове – политически, икономически, социални, културни и пр. – репресии, е твърде

показателен и красноречив за аморалните интереси и кроежи на властниците,  които

искаха,  чрез прокарването на въпросната скандална конвенция, да отместят напълно

вниманието и желанието на обществеността да се дебатира по истинските проблеми и

колизии,  свързани  с  тоталното  насилие,  които  присъства  в  живота  на  хората  в

годините на прехода.

Фокусирането  на  вниманието  и  акцентирането  само  на  битовото  насилие е

перверзен начин да се премълчи, прикрие  историчността на насилието над „слабия

пол”, да не се предприемат мерки за нейното ограничение или пълно елиминиране от

жизнения  свят  на  жените  като  родови  и  индивидуални  човешки  същества.  Както

виждаме от текста на Истанбулската конвенция, защитени са правата и свободите на

хомосексуалистите,  транссексуалите и пр. модалности на неокончателната типология

на  половете,  но  съвсем  не  и  правата  и  свободите  на  жените  в  пълнотата  на

историческата им съдба.

Успоредно с това, съвсем преднамерено, непрестанно и необосновано в масовата

психика и общественото съзнание систематично се инфилтрираха внушения, или даже

убеждения, че едва ли не българската история, а и днешната социална практика са най-

страшните утроби и реалности, или пък лидерстващи феномени в областта на тоталната

дискриминация и репресиите над представителките на т.нар. слаб/нежен пол, при това в

условията на съвсем умишлено премълчаване на колосалните постижения на редица

други западно-европейски, при това водещи държави и общества, които много отдавна

и далеч превъзхождат българската страна, пък и нация в този крайно одиозен контекст. 

Да се сведе и дори изкуствено да се отъждестви полово-сексуалната култура на

цял  един народ  до  странностите  и  извращенията  на  полово-сексуалната  култура  на
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други, чужди на нашия по манталитет и жизнен маниер, народи, култури и субкултури,

е  не  само  политически  вредно  и  опасно,  а  и  морално-етически  недопустимо  и

непочтено. Защото нито исторически, нито културално в битността и битийността на

нашия народ съществуват традиции за определен тип системни полови насилия или

дори сексуални извращения над организма на представителките на „слабия пол”, като

обрязването на жените и др. под., които, обаче, чрез ратификацията на Истанбулската

конвенция вече се легитимират и като неотменна част от пейзажа на нашата полово-

сексуална култура.

Тук реално изниква въпросът, който съвсем преднамерено беше премълчаван и

скриван  от  вниманието  и  коментариите  на  взривената  общественост:  дали

инфилтрацията на такива юридически елементи в общата консистенция на българското

право и на предстоящата ни законност не завоалира сценариите по инфилтрация на

огромни човешки емигрантски маси, които са иманентно свързани с подобни типове

извращения?  Иначе казано:  дали и как ратификацията  на скандалната  конвенция се

вписва в общите контури и в дискретната, тотално засекретената логика на изкуствено

предизвиканите  и  централизирано  направляваните  бежански  вълни,  които  не  се

съобразяват  (изобщо!)  с  много  членове  и  параграфи  на  изключително  важни

международни закони  и договори.  Не става  ли дума за  фактическо  денонсиране  на

редица предишни и възлови международни конвенции и закони чрез инструментално и

спешно натрапвани конвенции, чрез които обаче много по-интензивно и мащабно се

легализират, но и подсигуряват опасни геополитически сценарии, които са исторически

вредни,  дори  гибелни  за  много  народи.  След  като  бе  ограничен  политическият  и

националният суверенитет на страните-членки на Европейския съюз, сега на дневен ред

е тоталното редуциране и елиминиране и на моралния суверенитет на техните народи

сами  да  определят  половата  си  култура,  или  публичните  норми  и  порядки  на

взаимоотношенията  между  натрапените  им  полове.  А  суспендирането  на  моралния

суверенитет на народите е плътно свързан с и зависим и от сексуалния суверенитет на

двата пола,  които днес  са поставени под въпросителна.  Когато  двата родови пола,

известни от цялата досегашна история на човечеството, трябва да освободят и споделят

жизненото  си  време-пространство  с  представителите  на  нови  и  неспиращи  да  се

умножават и овластяват полово-сексуални типажи, тогава няма как моралният, пък и
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сексуалният  суверенитет  на  народите  да  функционира  нормално.  Защото  до

историческата  поява  и  публичното  налагане  на  мултикултуралистката  идеология,

извела  на  преден  план  и  фаворизирала  проблемите  на  сексуалните  малцинства,  в

биографията на човечеството липсват кардинални промени, пряко обвързани със секса.

Въпреки че мултикултурализмът бе тотално развенчан и отречен именно от своите най-

пламенни защитници – западно-европейските елити и богатите общества, една от най-

органичните  и  важните  му  съставки  –  за  сексуалните  малцинства,  –  беше  тотално

съхранена – и то независимо от всеобщата негативност към мултикултурализма като

цяло.  Реално  преценено,  иде  реч  за  грандиозен  исторически,  политически  и

идеологически  цинизъм,  състоящ  се  в  това  публично  да  се  отхвърли  една  вредна

идеология, но същевременно да се запази и гарантира за бъдещето си развитие една от

най-важните й части – тази която е органично свързана със защитата и овластяването

на  половите  родове,  които  от  универсалните  и  вековечните  два  стават  (по

постмодернистки)  неясно  колко.  Въпрос  е  дали  това  беше  случайно  или  напълно

закономерно осъществено, пък и защо? Дали половата идентичност, но и сексуалността

не се оказаха (за тайните архитекти и днешните господари на световния порядък) много

по-важни и по-ценни, по-удобни и по-ефективни за подпомагането и реализацията на

техните  геостратегически  сценарии?  А,  както  много добре се  знае  от  потърпевшите

страни  или  народи,  подобни  сценарии  изобщо  не  се  съобразяват  със

сантименталностите  на  морално-етичните  им  катехизиси,  нито  с  уникалността,

самобитността на културно-цивилизационните им портретирания.

 В този контекст е редно и нравствено обосновано да се постави въпросът дали

подобни  кардинални  трансформации  в  битността  и  битийността  на  даден  народ  не

отварят широко порти за  дезавуирането или елиминирането на Морала,  за  неговата

инструментална  и  фалшива  замяна  с  псевдонравствени,  или  дори с  морализаторски

истерии. А моралът винаги е свързан и с уникалната характерология на автохтонния

народ, на онзи субект, който го твори, изповядва и исторически отстоява, и съзнателно

обогатява.  Колосалната  промяна  може  да  се  осъществи  по  два  начина:  или  чрез

деморализация и деструкция на присъщите на даден народ и общество нравственост,

или чрез демографско редуциране и елиминиране на носителя и защитника на подобна

морална  практика.  Вглеждайки  се  в  днешните  събития,  процеси  и  тенденция,
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забелязваме не само признаците,  а и успоредните и синхронизираните господства на

тези  две  опасни  тенденции.  Тоест,  за  една  бъдна,  повсеместна  и  принудителна

радикална промяна в качеството на състава на населението, което ще трябва в близко

или по-далечно  време  да  обитава  географските  територия  както  на  Европа,  така  на

нашето Отечество, при което кардинално ще бъде видоизменен расовият, етническият,

културният,  но  и  конфесионалният  контингент  на  онези  човешките  маси,  които  в

предстоящата история вече ще следва да обитават съвместно, по своему да оформят,

легитимират портрета на Стария континент. За да се случи този пъклен сценарий обаче

е  нужна  тотална  деморализация  на  социума,  нещо  което  очевадно  се  забелязва  в

постмодерното  време  и  битие,  когато  имунитетът  на  нравствеността  е  сериозно

разклатен,  а  дори  и  прилича  на  боледуващ  с  летален  край.  Ние  вече  живеем  в

историческо  време,  пространство  и  битие  на  нравствени  менторства  и  кухи

морализации, в които истинската нравственост все повече изчезва от живота ни. 

Това съвсем не са абстрактно-теоретични проблеми, а съдбовно важни казуси за

настоящето и бъдещето на Европа и на България като нейната изконна, органична част.

Иначе  не  би  имало  абсолютно  никакъв  смисъл  от  подобно  декретиране  и

санкциониране на полово-сексуални посегателства над автономността, автентичността,

честта  или достойнството на жените,  пък защо не и на мъжете,  ако липсват такива

реални заплахи, които да са органична част от историческата и културната битност и

битийност  на  народите  и  нациите,  етносите  или  конфесиите,  населяващи  Стария

континент. Както може и да се предполага,  такава промяна е творение, дело, а и от

полза  единствено  на  днешните  господари  на  света  и  на  техните  креатури  сред

брюкселската  администрация,  поради  което  те  толкова  ревностно  държат  на

ратификацията на въпросната конвенция.

Тук на  prima vista могат да се лансират поне два много съществени проблеми,

около съвсем преднамерено и мащабно които витае политически мрак или недопускане

на  тяхното  публично  коментиране.  Това  са  въпросите  за  т.нар.  сива  раса  и  за

решаването  на  демографските  проблеми  на  глобализирания,  днес  олигархично

контролиран свят.

Безспорно,  тайните  сценарии  за  алхимично,  т.е.  изкуствено  сътворение,

разпространение  и  мултиплициране  на  подобна  сива раса,  са  органично  свързани и
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твърде солидно гарантирани чрез ратификацията на въпросната скандална конвенция.

Тази  нова  раса  ще  трябва  да  удари  фронтално,  тотално  Европа  като  единствен  и

последен  бастион  на  бялата  раса,  нещо,  което  е  исторически  крайно  приемливо  и

изгодно за САЩ, чието тъмно историческо бъдеще е вече съвсем предопределено в

този особен расов контекст. 

Малтусианските и социал-дарвинистките подплънки на скандалната конвенция

също се премълчават и скриват зад иначе формално хуманистичните й лица и призиви.

Защото легализацията на третия пол, а и на следващите след него полови идентичности

не  само  няма  да  спомогнат,  а  реално  ще  ограничат  или  блокират  нормалното

възпроизводство,  а  тъкмо  към  това  дискретно  се  стремят  и  него  неистово  желаят

господарите на света, които вече от години пледират за съдбовната наложителност от

прочистване, т.е. от намаляване на количеството на многомилиардното човечество и за

свеждането му до максимум два милиарда – един златен, и един, който да го обслужва,

но  пък  да  живее  в  пълна  мизерия  и  зависимост  от  капризите  и  волунтаризмите  на

елитите на първия свят.

Нека да не забравяме нещо изключително важно, което днешните архитекти на

света отлично знаят, но въпреки това публично не желаят да казват и коментират: още

знаменитият Херберт Уелс в своя бестселър, писан в края на ХІХ век, „Предвиждания

за  въздействието  на  прогреса  на  механиката  и  науката  върху  човешкия  живот  и

мисълта”, в главите, посветена на историята на демокрацията и войните през ХХ-я век,

предвижда  като  основен  тон  за  бъдещата,  т.е.  за  днешната  форма на  демокрацията

сивият цвят,  а  освен това и е  категорично  убеден,  че бъдещето ще бъде изобилно

населено  от  една  извънредно  тежка,  сложна,  а  пък  и  продължителна  във  времето

световна  война.  Като  знаем  спецификите  на  двете  световни  войни  от  ХХ  век  и

портретните характеристики на войната, която ни обещава Уелс в бъдещето, трябва да

отбележим, че тя далеч повече прилича на третата или четвъртата, на хибридните, или

прокси-войните,  които  днес  се  водят  в  глобалния  свят,  отколкото  тези,  които

човечеството вече е преживяло. А пък и след като знаем неговите обвързаности с най-

могъщите тайни общества на англо-саксонския свят, дали не бива да се запитаме не е

ли тази негова визия или прогноза един таен сценарий, който днес, пред очите ни се

разиграва в глобализирания ни свят. 
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В крайна сметка, ако внимателно прочетем, но и осмислим гениалните творби на

Херберт Уелс и Олдъс Хъксли, ще забележим твърде много подобия с днешния ни свят.

Не бива да забравяме също, че и друга култова фигура, която се издига и на най-висок

пиедестал от неолибералите в днешното време и обществено битие – Айн Ранд, – също

пледира за особено посивяване на живота, а и особено на морала в бъдещото общество.

В крайна сметка,  поне едно е контрастно забележимо: колкото повече политиците и

управниците днес се опитват да изглеждат пъстроцветни, т.е. атрактивни и приемливи,

толкова повече те посивяват, а гражданите се отегчават или отчуждават от политиката.

Защото Демагогията и Популизмът винаги са в сива тоналност, въпреки че илюзорно

приличат на източници на съвършено различни хроматични лъчения или въздействия.

А днес именно тези две фигури са сърцевина на политическите технологии и практики.

Неотменната им еклектика и релативност не само буйстват, а царстват в днешно време.

Относителността, а и миксирането на всичко и всички сякаш вече е универсален канон,

а той днес засяга демографския и морално-културния статуси на много нации и народи.

Първите  лястовички  в  този  ракурс  вече  ги  видяхме,  но  за  съжаление

недостатъчно разумно коментирахме: предложенията на Сорос и на гостуващи у нас

политически  особи  от  САЩ  да  се  заселят  големи  бежански  маси  в  Северозападна

България, или на Кристалина Георгиева да се разреши негативният ни демографския

дисбаланс чрез инфилтрацията в отечеството ни на инородни раси, етноси и хора със

съвсем друга вяра,  основно подсигурени или пласирани у нас чрез  интеграцията  на

големи бежански маси. А ратификацията на Истанбулската конвенция със сигурност

отваря царски  порти  за  подобни сценарии и драстични,  трагични преобразувания  в

състава на населението ни. 

В този аспект историческата съдба, дискретно отреждана на българския народ с

евентуалната  ратификация  на  скандалната  конвенция,  е  да  бъде  суровина за

производствените  сценарии  и  продукти  на  геополитическото  планиране  за

неолибералния и постмодерен глобален свят, в който несъмнено трябва да има доста

принесени жертви пред олтарите на неговите сценаристи и заинтересованите му (от

подобен  развой)  господари.  Това  не  бива  да  ни  изненадва,  защото  темата  за

биополитиката и биомасата, в която би следвало да се превърнат много нации, народи и

други общности вече отдавна се върти. 
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Ако  наистина  са  толкова  ревностни  и  морални  защитници  на  правата  и

свободите,  ограниченията  и  премахването  на  насилието  над  човешките  същества,

брюкселските  елити  и  чиновници  би  следвало  да  вкарат  в  текста  на  въпросната

конвенция и изисквания за недопустимост и санкциониране на аналогични насилия и

над  представителите  на  силния  пол,  защото  обрязването  и  на  мъжете е  също

аналогично насилие, рожба на архаични и несъвременни религиозни и етнокултурни

практики в  света.  Избирателната  линия да се клейми,  а  и санкционира само едната

половина от цялата общност на тези ужасни насилия над организма и психиката на

човешките същества, особено над телата и душевността на малките деца, е превърната

форма на  сервилност  или на  страх от  реакциите  на  прекалено  мощни във властово

отношение  конфесионални  и  етнически  множества,  каквито  примерно  са  юдеите  и

мюсюлманите. Така се налага селективна и палиативна мярка, обслужваща далечни и

чужди  на  полово-сексуалната  тематика  планове,  които  не  бива  да  се  излагат  на

публичен показ, да се позволява коментирането им.   

Нито един държавен или партийно-политически елит, ако иска да е възприет от

обществеността,  не  бива  да  си  позволява  необосновани  упреци  и  обвинения  в

приобщеност и разпространение на опасни стигматизиращи или репресивни действия

спрямо представителите на даден пол, които гражданството,  или нацията изобщо не

притежават,  духовно  не  изповядват  и  всекидневно  не  практикуват.  Този  нравствен

„категоричен императив” бе направо, буквално и публично отречен, стъпкан, поруган и

елиминиран  от  домораслите  ни  проевропейски  управници.  Това  не  е  изненадваща,

исторически непозната, съвсем нова, крайно неуместна, вредоносна проява на една част

от българската самозвана политическа класа,  а рецидив от безкрайните й издънки в

годините на прехода. След като едно „царско величество” безцеремонно предложи на

българския  народ „да  си смени чипа”,  един премиер се  оплака  от „лошия човешки

материал”, а културният му министър безпардонно назова народа си „шибан”, а един

опозиционен  и  популярен  депутат  си  позволи  да  определи  80% от  населението  на

родината  ни  като  дебили,  сега  вече  дойде  и  редът  българската  общественост  да

преглътне  вменените  й  отгоре  „обосновани  предположения”,  че  е  системен,

хладнокръвен и дълготраен причинител и разпространител на вредни, опасни полово-

сексуални  традиции,  които  трябва  да  бъдат  спешно  и  радикално  разобличени,
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заклеймени,  но  и  изменени  в  съответствие  с  полово-сексуалните  практики  и

формалните  законодателства  на  държавите/обществата,  в  които  подобни  насилия  и

извращения над жените се оказват исторически/ежедневно познати.  

Подозрението  или  внушението,  че  българското  общество  и  неговата

традиционна  култура  са  или  могат  да  станат  исторически/актуални  трезори  и

защитници на отвратителни форми на дискриминация и репресия над жените, е не само

необосновано, а и несъстоятелно. То не почива на никакви емпирични доказателства и

реални факти, а е и морално-етическо обвинение към нравствените и социокултурните

традиции  и  порядки  на  една  страна,  която  не  притежава  визираните,  достойни  за

санкции  типове  репресии  над  жени.  Това  е  безпочвено  стигматизиране на

националната и социокултурната ни идентичност, гарнирано с кухи призиви тя да се

преформатира в синхрон с чужди исторически и културни кодове. Фактически иде реч

за  нравствено-недопустимо  приписване,  вменяване  на  нехуманни  и  недемократични

принципи  и  атрибути  на  един  социален  организъм,  който  исторически  и  актуално-

практически  е  доказал,  че  не  притежава  такива  референции в  публичния  и  частния

живот на  своите  родови и социални типажи.  Това е  чистопробно  набеждаване или

историческо,  социално  и  морално  озлочестяване,  опозоряване,  най-малкото

дискредитиране на едно общество, на историята и традиционната му култура, което

дори  неговите  управници  не  проумяха  или  меркантилно  и  унизително,  сервилно  и

раболепнически  възприеха,  и  практически  се  опитаха  всячески  и  то  доста  спешно,

заедно  с  всички  манипулации  на  натрапят  на  нашето  гражданство.  Самородните  и

самодоволните ни управници не съобразиха, че публичното лансиране и отстояване на

тази визия за полово-сексуалните недостатъци, слабости и пороци на българския народ,

на  неговата  история  и  култура  са  неправомерно  обвинение  на  цялата  нация  в

притежанието и възпроизводството на социална патология в тази сфера. Няма как да се

очаква, че обикновеният, простият народ, както той е охарактеризиран от самозваната

политическа класа, ще приеме спокойно и безропотно, без протестна и гневна реакция

обвинения,  или  дори  предположения,  че  е  носител  и  разпространител  на  опасни

полово-сексуални патологии, още повече като всекидневно чете за и вижда по медиите

сексуалните „подвизи” на някои представители от елитите  на преходното общество,

погазващи  всички  морални  норми.  А  по  време  на  дебатите  за  ратификацията  на

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 3, кн. 1/2018



Скандалът около Истанбулската конвенция...     174

въпросната конвенция елитът отново се опита да морализаторства и менторства по една

деликатна, много хлъзгава, опасна за битността и битийността му жизнена сфера, като

полово-сексуалните  връзки  и  отношения.  Още  повече  след  като  преди  време

българската  общественост  беше  занимавана  с  проблемите  за  хомосексуализма  или

педофилията  в  средите  на  парламентаристите  и  управниците,  а  и  бяха  провеждани

бурни дебати около законовото принуждение на кандидатите за народни представители

и  висши  държавни  постове  да  депозират  предварително  за  типологията  на  своята

сексуална  ориентация.  При  тези  скандална  история  под  въпрос  беше  поставена

мъжествеността на висшите персони в държавното и общественото управление, а сега –

при темата за ратификацията на Истанбулската конвенция, – този злополучен епизод от

близката ни политическа история сякаш беше напълно забравен и неспоменат.  Дали

нечия управленческа гузна „мъжка” съвест  не  реши да си измие лицето  и ръцете  с

темата за насилието над жените?

Това,  че  днешни  български  политици  не  се  посвениха  да  се  усъмнят  в  и  да

заподозрат  собствения  си  народ  в  съпричастие  към нетрадиционни  за  него  полово-

сексуал-ни  ориентации,  практики  и  извращения,  може би,  не  бива да  ни  учудва.  В

техните усърдия и усилия да осъществят тази позорна цел няма нищо изненадващо,

защото по манталитет и маниер на действие те са компрадорски субекти, т.е. готови и

способни на всякакви измени към българското и българщината, стига да имат ползи от

такива дела.

В  тези  дебати  управляващите  от  ГЕРБ  сринаха  историческия  и  моралния

авторитет  на  собствената  си  нация,  подозирайки  я  и  разпространяват  информация,

представяща я  в крайно неестествен вид и в позорна същност.  При такива упреци,

обвинения  или  дори  само  съмнения,  подозрения  за  съпричастие  в  одиозни  факти,

събития, процеси и тенденции, няма как обществеността да стои безучастна, да не иска

да си каже думата – на глас, с публични митинги. Видно е, че управници ни живеят в

собствени, измислени и паралелни светове, в които не допускат възможности да им се

опонира. Те целенасочено и методично, брутално или перфидно се опитаха да внушат

на и убедят обществеността,  че българските мъже са едва ли не масово изградени и

исторически възпитавани като насилници и сексуални извратеняци. Същевременно, те

(без да осъзнават своето безумие) се опитаха да вменят на българските  жени, че са
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малоумни, неспособни и безхарактерни, че не могат със собствени сили и качества да

се противопоставят на евентуални агресии срещу тях,  а  трябва да разчитат само на

прехвалените „добри практики” от богатия Запад, въпреки че по време на въпросните

дебати около ратификацията нееднократно бе споменавано, че ако у нас всяка четвърта

жена е психически и физически тормозена, малтретирана, в Западна Европа, която ни е

светъл  еталон,  всяка  трета  жена  е  спохождана  от  подобни  неприятности,  рискове,

тежки поражения в своето ежедневие. Това дори е национално предателство спрямо

културната самобитност и историческите постижения на българския народ – в сферата

на полово-сексуалните взаимоотношения. 

Тук може да се споменат не само и не толкова фрапиращите различия между

количеството на  изнасилвания,  побоища,  психически  и  физически  тормоз,

всевъзможните  условности  и  ограничения,  които  депресивно  и  стигматизиращо

рамкират жизнедейността на жените в тези – приемани от нас за еталонни и супер-

демократични – страни, а също изцяло непознатите у нас по  качество репресии над

женската телесност и психика, които сега ще се уреждат и санкционират с евентуалната

ратификация на въпросната конвенция, сякаш те са историческа традиция или позорно

бреме на нашата държава.

Погледнати в този ракурс, натрапчивите опити на управляващите на всяка цена

да  прокарат  Истанбулската  конвенция  фактически  бяха  превърната  форма  на

обвинение към българската общественост, че не реагира както трябва спрямо наличието

и  отрицателното  влияние  на  подобни  –  липсващи  в  историята  и  практиката  ни  –

дискриминации, изстъпления и репресии над жените като вид и личности. Това е не

само  нравствено  укорително,  а  и  правно-политически  осъдително  –  да  вменяваш

някому  вина,  която  не  му  е  присъща,  за  реалността,  формата  за  която  той  няма

исторически, днешни заслуги. Фактически погледнато, това е и преднамерен, но и

инструментално ангажиран удар по самосъзнанието, самочувствието, самоуважението,

честта и достойнството на хората от единия, или от двата пола, които нямат абсолютно

никакъв  исторически,  или  актуален  принос  в  сътворението,  разпространението  на

крайно опасни полови реакции.

Публично  укорително,  много  опасно  е  да  се  приписват  качества,  свойства  и

прояви  в  историческия  и  актуалния  профил  на  единия  или  на  двата  пола,  които
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практически  нямат  присъствие,  но  политически  и  идеологически  се  визират,

критикуват  и  санкционират,  поради  техните  дискретни  обвързаности  с  тъмни

геополитически сценарии.

 Обидното и дори позорното в поведението на домораслите ни управници беше и

това, че те не познават, или умишлено премълчават и скриват, от една страна, липсата

на такива видове насилия над жените в нашата история и в съвременната ни реалност, а

– от друга – наличните в българското законодателство норми и механизми, които могат

и трябва да регулират, санкционират такива изяви, ако се появят в живота и практиката.

Връх на политическия цинизъм по време на тези бурни дебати беше тоталното

свеждане на въпроса за насилието над жените единствено в сферата на всекидневно-

битовата им жизнедейност. От публичните изявления на управляващите политици и

на техните слугинажи от експерти и псевдо-учени сякаш изглеждаше, че генералната

загриженост на властниците е изцяло съсредоточена към ограничение или евентуално

(неясно  кога  в  историческото  бъдеще)  премахване  на  това  насилие.  Умишлено  и

систематично бяха премълчани и скрити от публичния дебат най-важните проблеми и

колизии – за истинските причини, фактори, механизми и модалности на историческите

измерения и практическите въплъщения на тези насилия. Домораслите ни властници, а

и задграничните им ментори не бяха съобразили, че с такъв идеологически брутален

или  перфиден  десант  ще  наелектиризират  обществеността,  ще  я  взривят  с

едностранчивата,  невярната  си  система  от  истински,  опашати  лъжи,  заблуди,  или

измами, които в продължение на целия дебат около ратификацията на конвенцията се

изсипваха  в  непрестанен  порядък,  а  пък  и  в  огромни  и  съвсем  непоносими  за

гражданството количества. 

Невярно и непочтено е да се твърди, че положението на жените у нас е добро,

защото те като пол и личности са едни от най-големите жертви на злополучния преход.

Но да  се  твърди,  сравнява и  оприличава жизненият  им статус  с  този  на  жените  от

крайно неразвити, а и абсолютно чужди по цивилизация и култура страни и народи, е

също неправомерно и аморално, но тъкмо това се опитаха да прокарат и натрапят на

българската общественост сервилните, раболепните и блюдолизничещите й управници

днес.  И не с такива конвенции,  а с  истински социални политики може/трябва да се
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оправи  положението  на  жените,  за  да  живеят  те  истински  нормален,  но  и  достоен

човешки живот.  
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Abstract
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Конвенцията брани жените, както Комунистическият манифест 

работническата класа

Д-р Николай Михайлов [1]

                                                                                             

Подписаната  в  Истанбул в  2011 г.  Конвенция  на СЕ за  превенция  и  борба с

насилието над жени и домашното насилие (ИК) предизвика у нас неочаквано дълбок

публичен разлом и се превърна в идейна и ценностна барикада. От едната й страна се

наредиха защитниците – около 300 души, повечето университетски преподаватели. С

малки  изключения  те  не  излязоха  със  собствени  позиции,  а  подписаха  групово  и

ударно  една обща декларация,  чийто  текст  наслагва  тегавото  впечатление  за  сух  и
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бездушен чиновнически формуляр. Не е ли обаче странно тъй фундаментално важен

етически  проблем  като  „защитата  на  жените  от  насилие”  да  не  заслужи  личния

ангажимент  и  малко  отделено  време  от  страна  на  въпросните  интелектуалци?

Реторичен въпрос – особено когато един от подписалите „за” ИК – иначе авторитетен и

уважаван  професор  –  призна,  че  изобщо  не  е  чел  конвенцията,  а  за  огромния

съпроводителен  доклад  към  нея  дори  не  беше  и  чувал  [2].  Според  мен  това  не  е

изолиран случай.  Към такъв извод ме навеждат още две обстоятелства:  първо,  след

началната залпова офанзива повечето защитници на ИК също така вкупом забравиха за

нея. По-куриозно е второто – че у нас ИК – левичарска до мозъка на костите, както ще

се опитам да покажа, беше подкрепена от хора, идейно-политически самоопределящи

се като „десни”. Единственото смислено обяснение, което ми идва наум, е, че те просто

не са я чели.                                                   

От другата страна на барикадата се изправи огромното мнозинство български

граждани,  у  което  ИК  взриви  вулкан  от  възмущение  и  неподправени  страхове  за

бъдещето на човешкия род,  ако недай боже бъде реализирана.  То бе подкрепено от

множество интелектуалци, университетски преподаватели, хора на духа. Те излязоха с

лични становища и за разлика от защитниците поддържат и досега жив критичния си

патос  [3].  Това  едва  ли  се  дължи  на  повече  свободно  време,  нито  на  самоцелен

полемичен хъс. Според мен просветеният здрав разум съзря в ИК стряскаща разума и

морала  кодификация  на  един  безразсъден  политически  проект,  съсредоточен  около

промотиране  на  някаква  непозната  до  този  момент,  неясна  и  съмнителна  човешка

идентичност.  У  нас  тя  придоби  популярност,  преведена  като  социален  пол  (англ.

gender).  Неприемащите заподозряха в понятието gendеr унищожител на биологичния

пол като носеща конструкция на човешкия род и бяха обвинени откъм „дясната” страна

на барикадата във всички смъртни грехове на социалното мракобесие. Нека видим в

такъв случай какво точно означава gender, за да разберем доколко (не)основателни са

страховете от приемането на ИК.

1. Що е gender и има ли почва у нас?

Понятието gender е заимствано от езикознанието и въведено в научно обръщение

от скандално известния американски сексолог John Money в неговата статия Linguistic

resources and psychodynamic Theory в British Journal of Medical Sexology [Money, 1955:
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264-266].  В  изследванията  си  върху  хермафродитизма  и  транссексуализма  той

разграничава  отчетливо  пола като биологичен  фенотип  от  пола като съвкупност  от

„сексуално-генитални,  сексуално-еротични  и  сексуално-прокреативни

характеристики”.  В  цялата  прощудирана  от  мен  книжнина  не  открих  еднозначна

дефиниция  на  това  понятие.  И  все  пак  повечето  източници  го  разясняват  като

граматична заемка (род, вид, тип,  жанр),  понастоящем натоварена в т.нар.  критични

социални  теории  със  специфично  антропологично  значение:  „понятие  във

философията,  обществените  науки  и  правото,  означаващо  набора  от  социално

конструирани поведенчески и физиологични характеристики и поведения, свързвани с

мъжествеността и женствеността – това, което се счита за прилягащо на жените и на

мъжете  в  дадено  общество  –  които  характеристики  и  поведения  са  основани  на

биологичните полови различия, но не са техен резултат, а са социално или културно

конструирани.” [4] Дотук – нищо застрашаващо добрата стара полова бинарност. 

В т.нар. критически социални теории обаче и по-специално в тези от радикалния

сектор  на  ЛГБТИ  си  е  пробило  път  едно  по-разширително  тълкуване  на  gender,

първоначално като  вътрешно чувство за принадлежност към мъжкия или женския

пол,  което  може  и  да  не  съвпада  с  биологичния  пол (sex)  [Galliano,  2003],  а

впоследствие  –  като  някакъв  нов  тип  флуидна,  човешка  идентичност:  джендърна

идентичност.  На  логико-семантично  равнище  това  е  оксиморон:  джендърното  е

перманентно  изменчиво  по  дефиниция,  идентичността  необходимо  предполага

неизменчивост.  Освен споменатия Мъни, заслуга за това имат и редица други автори

[5]. За комплекса от причини може да се гадае дълго, но така или иначе невероятната

социална  и  политическа  активност  на  адептите  на  разширителното  тълкуване  на

gender, която не секва от втората половина на 50-те г. на ХХ в., лежи в основата на

феномена такъв, какъвто е днес [6].

В  днешно  време  gender  нахлува  агресивно  в  територията  на  sex и  си  е

извоювал  недосегаемото  право  да  описва  едно  невероятно  многообразие  от  полови

идентичности и трансформации, полови роли, социални значения на пола – накратко,

всичко,  което  може  да  ни  дойде  наум  при  наличните  крайно  релативни  и

конвенционални употреби на това понятие. В стремежа си да наложи разбиране за пола

отвъд  бинарната  сексуалност  джендър  концепцията  изпада  и  в  куриозни  вътрешни

противоречия,  което  ясно  показва  нейната  ненаучност.  От  една  страна  е  налице
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тенденция gender да се тълкува като  обособен тип полова идентичност – джендърна

идентичност, което по същество реферира към приемането на трети пол. За целта се

привличат дори етнографски данни и се споменават култури, които толерират „трети

пол”  [7].  (В  случая  с  живеещите  на  о.  Самоа  т.нар.  фа`афафин  обаче  науката

еднозначно  сочи,  че  това  не  е  „трети  пол“,  а  популации  с  типични  за

интерсексуалността вродени генетични аномалии).

Една силно смущаваща тенденция на „джендерологизация” постепенно навлиза

и  в  такива  строго  научни  области  като  медицината,  биологията,  физиологията,

андрологията,  след  като  е  завзела  мащабни  територии  в  сексологията,

психофизиологията, социалната психология и къде ли още не. Така например в десета

поправка  на  Международната  статистическа  класификация  на  болестите  на  СЗО

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) е въведен

изразът „разстройства на джендърната идентичност” вместо традиционния и утвърден

в медицинската диагностика термин „разстройства на половата идентичност”,  който

„стигматизирал”  сексуалните  малцинства.  Пренебрегват  се  сериозните  критики  от

специалисти,  че  този  евфемизъм  по  никакъв  начин  не  подпомага  адекватното

диагностициране и лечение на съответните патологии. Най-тежкият дефект на тази и

ней подобни „класификации” е неправомерното смесване на понятия и проблеми от

две напълно различни области:  въпроси на генетиката и репродуктивната биология,

които  изцяло  лежат  в  полето  на  експерименталната  наука,  се  подменят с  някакъв

идеологически  микс  от  разбирания  за  сексуалните  малцинства  от  областта  на

либералната политическа култура и социална антропология. Аргумент за този ми извод

откривам в следните „опорни точки” на СЗО, Панамериканската здравна организация

(PAHO) и Световната  асоциация по сексология  (WAS),  приети  в  Антигуа през  май

2000  г.  и  залегнали  в  т.нар.  Препоръки  за  действие  (Recommendatiоns  for  Action):

„Джендърната идентичност определя степента,  в която всеки индивид идентифицира

себе  си  в  качеството  на  мъж,  жена  или  някое  от  съчетанията  на  едното  с

другото...Джендърната идентичност определя как индивидът преживява своя джендър

и  способства  за  чувството  на  индивидуална  тъждественост,  уникалност  и

принадлежност”. Джендърната идентичност е много по-сложна от биологичния пол и

не се дава по рождение, а е „резултат на сложно взаимодействие между биологично

заложения пол и социализацията на индивида, която може да се „типизира” и „кодира”
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по  начин,  различен  от  биологично  заложения  пол.  Ето  как  десетата  поправка  дава

„методическо указание” за наличието на преходни форми от мъжко към женско, грубо

подбутвайки науката да припознае някакъв джендър полиморфизъм за научно понятие,

като  пренебрегне  класическия  в  репродуктивната  биология  термин  бинарен

диморфизъм. В резултат индивидът се оказва свободен да приеме или отхвърли своята

природно  заложена  полова  принадлежност,  като  „пренастрои”  джендърната  си

идентичност.

Тук  е  налице  очевидна  манипулация:  половата  дисфория,  която  доказано  се

дължи  на  генетични  аномалии  и  следователно  е  така  или  иначе  тип  патология –

медицински  проблем,  се  замества  от  мъглявото  извъннаучно  понятие  „джендърна

дисфория”,  от  което  е  изключен  всеки  намек  за  аномалия,  а  му  се  приписват...

политически характеристики в съзвучие с либералната идеология.  Психологическият

комплекс от чувства, преживявания и самооценки, който съпътства по необходимост

всяка  полова  дисфория,  в  джендър-интерпретацията  се  трансформира  единствено  в

съвкупност  от  политически  права:  биологията  и  психологията  биват  подменени  с

политическа идеология. Посочените по- горе „Препоръки за действие” на споменатите

мощни  международни  организации  ясно  показват  как  на  такива  интимни

психологически  преживявания  като  притеснението,  смущението,  емоционалният

дискомфорт  и  т.н.  у  лица  с  полова  дисфория,  по  неведоми  за  науката  пътища

императивно се придава статут на политически неприемливи в цялото общество. 

Тази  тенденция  към  политизиране  на  всички  проблеми,  свързани  с  половата

идентичност,  а  и  със  сексуалната  ориентация,  както  ще  стане  ясно,  разкрива

недвусмислено  политическия  характер на  джендър-теорията  за  пола  като  върхова

изява на една радикална либерална идеология. Съвсем неслучайно нейните адепти се

стремят на всяка цена да й осигурят статут на  политическа платформа,  при това –

защитена със съответните нормативни актове, един от които е въпросната Истанбулска

конвенция. И съвсем неслучайно всеки опит за етическа критика и неприемане на ИК

беше дискредитиран и маргинализиран, дори когато зад него стояха – както у нас –

традиционни публични и морални авторитети като Българската православна църква и

организациите  на  почти  всички  вероизповедания  в  страната,  с  изключение  на

Централния израилтянски духовен съвет.
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2. Gender идеологията като диктатура на малцинството

Обрастването  на  понятието  gender  с  множество  антропологични,  социално-

политически и културни значения при определени условия щеше да си остане предмет

на кабинетни анализи. Как обаче стана така, че това понятие със съмнителна научност

се  разрастна  в  социокултурен  термин-хиперним  и  оплоди  една  нова  и  безразсъдна

политическа идеология? Историята на тази мутация е твърде поучителна. Тя показва

как едно сплотено, агресивно и кресливо малцинство съумя да наложи своя идеен и

светогледен диктат над разединеното и твърде толерантно мнозинство,  хилядолетно

възпитавано в хуманистичните ценности на Стара Европа. Върху този проблем дълго

може да се спекулира с културно-исторически и социално-психологически хипотези.

Факт е, че европейските граждани са били ужасени и травмирани от две насилнически

социални идеологии и съответните политически режими,  изсипали върху им адския

огън на Втората световна война. В рамките на половин век те са усвоили за „отличен”

урока по недопускане на такива идеологии и политическото им овластяване и вероятно

поради това са съзерцавали миролюбиво и преглъщали великодушно едни или други

саморасляци  на  радикалния  либерализъм.  На пръв  поглед  тази  идеология  изглежда

като  алтернатива  на  традиционните  „тоталитаризми”  –  болшевишкия,

националсоциалистическия и социалистическия от съветски тип след Втората световна

война – но това е илюзия. В действителност тя не е по-малко тоталитарна, защото се

стреми  агресивно  и  масирано  да  наложи  своите  идеи  като  водещи  и  светогледно

определящи в обществото, при това като отхвърля категорично и стигматизира всяка

противопоставяща й се гледна точка.

Задълбочен анализ на механизма, чрез който активното малцинство налага идеен

и политически диктат над пасивното мнозинство,  прави американският  философ от

ливански произход и професор в New York University Насим Никълъс Талеб в своята

оригинална и твърде интересна книга „Черният лебед” [Талеб, 2011]. Той го определя

като „асиметрия на избора” и под това разбира мнозинство, склонно да се съобрази със

спецификата  на  дадено  малцинство,  докато  обратното  е  невярно:  малцинството

категорично не е склонно да се съобрази с мнозинството. Логиката и аргументацията

му  изглеждат  трудно  оспорими.  „Защо  забраняват  книги?  –  пита  авторът.  –

„Определено не и заради това, че обиждат обикновения човек – тези хора са предимно

пасивни, на тях не им пука или не се интересуват достатъчно, за да поискат забрана.
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Съдейки по опита,  за забрана на книга или вкарването на някого в черен списък са

нужни само няколко дейни активисти“.

Талеб снабдява концепцията си с впечатляващи исторически екскурси и показва

как този механизъм действа винаги  в т.нар.  сложни системи,  каквато според него е

обществото.  Авторът  пише:  „Достатъчно  е  едно  непримиримо  малцинство  от

определен вид да достигне нищожно малък размер, да речем три или четири процента

от цялата  популация,  за  да я  подчини на своите желания...допълнително се създава

една оптична илюзия: на наивния наблюдател му се струва, че изборът все още зависи

от  предпочитанията  на  мнозинството.  Ако тази  идея  изглежда  абсурдна,  то  е  само

защото  нашата  научна  интуиция  не  е  устроена  за  такива  неща.  По-точно  казано,

научната интуиция и други рационално обосновани оценки не работят при случай на

сложни системи.” Н. Талеб привежда горчивия пример с Б. Ръсел, който губи мястото

си в университета на Ню Йорк „заради писмото на една разярена и инатлива майка,

която  не  искаше  дъщеря  й  да  бъде  в  едно  помещение  със  субект,  известен  с

„безпътния”  си  начин  на  живот  и  скандални  идеи.”  Талеб  е  убеден,  че  тъкмо

демократичният  светоглед,  издигнал  толерантността към  различни  типове

малцинства  като  несъмнена  хуманистична  ценност,  подхранва  т.нар.  от  него

диктатура на малцинството. Тя в последна сметка налага своите разбирания върху

мнозинството.  Авторът  аргументира  тезата,  че  водещите  морални  норми  в  едно

общество, както и гражданските права, не са резултат от еволюция на консенсуса, а се

налагат  от  най-непримиримото  малцинство  тъкмо  поради  неговата  войнстваща

нетолерантност; за това е необходимо само „равномерна географска разпределеност”

на съответното малцинство, което руши социалната система посредством множество

„малки” взривове. Н. Талеб не се колебае да заключи, че „нетолерантното малцинство

може да контролира и унищожи демокрацията” поради поставения от нея неразумно

нисък  праг  на  търпимост.  Единствената  смислена  алтернатива  е  либералната

демокрация като овластена воля на мнозинството да проявява системна нетърпимост

към „някои нетолерантни малцинства”: тя повече не може да си позволи да толерира

враговете си, иначе те ще я унищожат [8].

Доколкото либерализмът е толерантна идеология,  т.е.  същностно пропусклива

към  различното,  утвърждаването  му  като  доминираща  политическа  система  в

преобладаващата част от християнския свят създаде отлична хранителна среда за бурен

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 3, кн. 1/2018



185     БИСЕРА КОЛЕВА

растеж  на  най-главоболното  му  дете  –  радикалния  либерализъм.  Неговото  най-

ефективно острие е джендърната идеология.

За около 20-тина години джендърната идеология прескочи от т.нар. трети сектор

в държавните институции и в  международните организации;  съвсем бегъл поглед в

интернет показва, че тя се е намърдала в средни и висши училища, медии, съдилища и

влиянието  й  върху  гражданското  общество  бива  разширявано  по  всякакви  начини.

Джендър  идеолозите  поемат  постоянни  финансови  потоци  от  различни

неправителствени организации, фондации и др. под., но и от авторитетни европейски и

американски  университети,  които  раздават  щедри  парични  награди.  Така  например

хедлайнерът  на  джендър  идеологията  Джудит  Бътлър  от  1999  г.  принадлежи  към

Guggenheim Fellowship, от 2001 г. – към Rockefeller Fellowship, през 2004 г. получава

Brudner Prize на Йейлския университет за особени заслуги „for lesbian and gay studies”.

През 2008 г.  е отличена с Andrew W. Mellon Award,  донесла и�  1,5 милиона долара,

чиито носители се радват на привилегията  „да преподават и изследват при особено

изгодни условия”. От 2012 г.  Бътлър е гост професор в Columbia University, а на 11

септември  2012  г.  получава  наградата  „Теодор  Адорно”  от  50  000  евро. Тези

респектиращи отличия в областта на хуманитаристиката подтикват да се разбере с кои

свои  идеи  за  човека  Бътлър  е  очаровала  така  неотразимо  академични  елити,

международни организации и национални правителства.

3. Човекът в джендър теорията на Джудит Бътлър

Джудит Бътлър е известна като идеен водач и идеологическо острие на крайно

либералното крило в критичните социални теории с ореол на свещена майка (или по-

точно баща) на т.нар. gender theory като тяхна екстремна точка. Gender theory отхвърля

в  последна  сметка  съществуването  на  каквито  и  да  било  социално-антропологични

константи: от религиозната вяра и морала през образованието, културата и изкуството

до  гражданските  и  политически  институции,  всичко  това  са  превърнати  форми  на

собствените  ни  илюзии  [9].  Дж.  Бътлър  е  противоречиво  приемана  и  оценявана  в

професионалните  среди.  Една  от  най-авторитетните  съвременни  философи  –  проф.

Марта Нусбаум – я критикува за „празнота на идеите” и преднамерено неразбираем

стил;  известният социален изследовател и публицист Кенан Малик я определя като

„интелектуална  шарлатанка”  [10].  С  идеите  си,  стръвно  разчленяващи  човека  на
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несвързани  един  с  друг  биологични,  психични,  културно-исторически  и  социални

„повтарящи се действия” Бътлър си е спечелила неприязънта на редица съвременни

авторитети в хуманитаристиката.

В  1990  г.  тя  публикува  книга,  озаглавена  Gender  Trouble.  Feminism  and  the

Subversion  of  Identity  (буквално  „Безпокойства  около  социалния  пол”).  Българският

превод  „Безпокойства  около  родовия  пол”  е  двусмислен,  доколкото  „родов  пол”

конотира и с „пол по рождение”, което пряко противоречи на нейното разбиране за

пола като фалшива социална конструкция [Бътлър,  2003].  Още в предговора Бътлър

прокламира, че „Задачата на това изследване е да се центрира върху и да децентрира

такива  дефиниращи  институции:  фалогоцентризма  и  принудителната

хетеросексуалност ... успешно да разстройва строгите и йерархични сексуални кодове”

като най-ефективен способ „да се внесе безпокойство в категориите на родовия пол,

които  поддържат  родово-половата  йерархия  и  принудителната  хетеросексуалност...”

[Бътлър, 2003, 8–11]. В опит да схвана все пак някаква идейна композиция зад нейния

деконструктивистки брътвеж стигнах до следното: Бътлър  характеризира пола сам по

себе си като ефект на повторението. Ще рече всеки единичен полов акт е зареден с

противоречия и нестабилност,  но при неговото безкрайно (в  онто-  и филогенетичен

план) повторение те се замъгляват и омаловажават по такъв начин, че се произвежда

ефект  на  статичен  пол,  който  ние  привиждаме  като  „нормален”.  Тъй  като

исторически  сме  свикнали  да  възприемаме  по  такъв  илюзорен  начин  две  основни

полови  роли –  мъжка и  женска –  ние  си  изграждаме  социалната  фикция  за  два

природно съществуващи пола – мъжки и женски  – и  повърхностно диференцираме

човешките  същества  на  мъже  и  жени.  Следователно  т.нар.  биологичен  пол  е  само

наратив,  твърде дълго  време  поддържан от  „негласното  колективно  съгласие  да се

изпълняват,  произвеждат  и  поддържат  отделните  и  полярни  родови  полове  като

културни  фикции”;  нежелаещите  да  вярват  в  горепосочените  културни  фикции  ги

очакват строги наказания [11].

В  Gender  trouble  Бътлър  отрича  биологичната  закрепеност  не  само  на

разновидностите  на  човешката  сексуалност,  но  и  на  биологичния  пол  изобщо и  ги

представя  като  форми  на  самоизмамна  социална  нагласа.  Тя  издига  т.нар.  gender

performativity (буквално социално изпълняваща) [12] концепция за пола, която накратко

се свежда до следното: като повтаряме хилядолетия едни и същи действия (каквито са
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тези  по  собственото  ни  възпроизводство),  ние  сме  си  въобразили,  че  половата

бинарност е природно заложена у нас и е в основата на човешката хетеросексуалност.

Това  обаче  е  само  историко-антропологична  илюзия,  зад  която  стои  единствено

перманентна повторяемост на отделни, несвързани помежду си сексуални актове. Тази

безкрайна  серия  от  действия  („изпълнения”)  ни  се  струва  като  автентична  наша

(човешка) природа, защото сме доста наивни: къде насилствено, къде доброволно сме

изпаднали под авторитарната  власт  на  най-различни поведенчески  актове,  които  си

въобразяваме  като  наша  същност.  Тъй  като  тази  повторяемост  ни  съпътства  от

началото на човешкия род, ние сме привидяли наличие на мъжка и женска „природа”.

Такава обаче няма – увещава ни Бътлър – мъжко и женско биологично, социално и

всякакви други начала и стабилни антропологични структури не съществуват,  не са

били и няма да ги бъде – те не са нищо повече от социална фикция. 

Така че крайно време е да се еманципираме от авторитарната власт на полово

бинарната традиция, която хилядолетно ни мачка и манипулира. Когато това се случи,

човечеството – благодарение на прозренията  на Бътлър – най-сетне ще израстне до

самоосъзнаването си като динамична, релативна, ситуативна, моментна съвкупност от

най-различни актове: речеви, социални, интелектуални, културни, сексуални и каквито

там ви дойде наум. Зад тези актове обаче не стои актьор – е най-важното послание

на Дж. Бътлър – човекът като исторически възникнал и самоутвърдил се в сблъсък и

единение  с  природата,  като  съхраняващ  собствената  си  телесна  и  духовна

тъждественост  –  такъв  човек  няма.  Сбогом  на  Homo  sapiens  като  човешки  род в

битието,  като  рядка  искра  на  разум  и  красота  в  космическия  безкрай,  но  и  като

природно заложена творческа енергия на съвкуплението.  Ако пък някой наивник се

загрижи  за  бъдещето  на  човечеството,  нека  е  наясно,  че  днес  са  налице  модерни

технически средства за производство, т.е. мултиплициране на човешки същества. Така

че разни там авторитарни и заробващи социални феномени като зачеване, бременност,

раждане и пр. скоро ще бъдат ненужни, а ролята на мъжете и жените в това отношение

е  –  или  в  непосредствено  бъдеще  ще  стане  –  напълно  излишна...И  всичко  това  –

демонстрирано  пред  шашардисания  читател  на  изключително  помпозен,  мъгляв,

засукан език! Неслучайно през 1998 г. Дж. Бътлър печели първа награда в известния

конкурс за лошо писане на престижното списание „Философия и литература” [13].
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4. Етическа неприемливост на джендър концепцията за човека

След  като  прочетох  с  мъчително  усилие  на  волята  „Безпокойствата  около

родовия пол”, първата ми мисъл беше дали авторката си е дала сметка каква огромна

морална отговорност поема, ако на някои овластени персони хрумне да претворят на

дело  нейните  буквално  нечовешки писания?  Зад  тяхната  интелектуална  убогост

прозира  изключително  опасната  лакомия  на  всяко  социално  инженерство  да  се

претвори  от  дистопия  в  реалност.  Човечеството  е  преживяло  криво-ляво  няколко

такива опита и едвам е оцеляло от тях. Но нито лениново-сталиновият болшeвизъм,

нито  националсоциализмът  са  посмели  да  се  нахвърлят  върху  най-първичната

конституция на човешкото – телесната. Никога преди в историята властовите елити не

са  се  одързостявали  да  променят  половата  идентичност  на  мъжа  и  жената  чрез

политически  стратегии  и  законови  мерки.  Джудит  Бътлър  обаче  не  се  свени  да

престъпи и тази последна граница на човешкото. Отвъд нейния принос в социалното

инженерство  не  ще  може  да  отиде  никой,  защото  няма  да  има  върху  кого  да

експериментира:  у Бътлър човекът се разпада на „перформативи”,  по-нетрайни и от

сапунени балони.

Редица европейски интелектуалци алармираха от една просветено консервативна

позиция, че в джендър-теорията за човека тиктака мощна бомба с къс закъснител. Така

например,  силно  разтревожена  за  перспективите  пред  опазването  на  човешката

идентичност,  германската  социоложка,  обществен  активист  и  публицист  Габриеле

Куби  разглежда  джендър  концепцията  като  широко  разпространяваща  се  –  не  без

подкрепата на либералните държави и публични организации – стратегия за упадък на

фундаментални антропологични структури като християнския морал,  традиционното

образование,  ценностите  на  европейския  хуманизъм,  брака,  семейството,

хетеросексуалната норма и др. В книгата си „Глобалната сексуална революция” (2012

г.) тя дискредитира с трудно оспорими аргументи водещите идеи на Дж. Бътлър, затова

ще  си  позволя  един  по-дълъг  цитат:  „Днес  разпадът  на  моралните  норми  е

принудително наложен, а съпротивата се наказва с изолация и юридически санкции.

Като всяка утопична идеология джендър идеологията иска да създаде един нов човек,

който да проектира себе си, както сам желае...Понятието джендър (родов пол) беше

въведено,  за  да  постигне  точно  това  –  чрез  политическата  борба  да  „разколебае”,

„дестабилизира”, „деконструира” половата полярност. Това трябваше да се превърне в
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мейнстрийм,  в  неопровержим  Zeitgeist...ликвидирането  на  половата  идентичност  е

същинската цел, защото едва тогава индивидът ще се еманципира от диктатурата на

природата,  ще осъществи пълната свобода на избора и подлежащото на промяна по

всяко време самоизмисляне”.

Джендър теорията по принцип пледира за свобода на сексуалната ориентация,

видимо  обърквайки  я  със  свободата  на  сексуално  поведение.  Необходимо  е  да  се

подчертае обаче,  че сексуална ориентация и сексуално поведение са два различни и

несводими един  към друг феномена.  Първото  е  свързано  с  половата  идентичност,

която е обща проблемна област на няколко емпирични науки (генетика, невробиология,

физиология,  андрология,  медицинска  психология  и  др.),  а  другото  може да  бъде и

въпрос на личен избор, т.е. е извън полето на медицинската наука. Джендър теориите

целенасочено  замазват  и  игнорират  тези  различия.  Това  е  проява  на  социална

безотговорност  и  дори  злонамереност,  защото  внушава  измамна  независимост  от

биологичните  константи  в  човешката  природа,  а  може  и  да  тласне  по-млади  и

неразсъдливи  хора  да  „експериментират”  с  половата  си  идентичност,  напр.  да  се

подложат на необмислени операции за смяна на пола. Такъв тип поведение е свързан с

налагащата се днес идея за т.нар. queer сексуалност – релативна, променлива полова

идентичност  на  индивида.  Английското  понятие  queer  означава:  1.  прил.  странен,

особен,  ексцентричен;  2.  съмнителен,  подозрителен,  не  съвсем  почтен;  3.

неразположен,  болнав;  4.  налудничав,  смахнат,  ударен;  5.  пиян.  глагол:  1.  развалям,

разтурвам,  спъвам;  2.  подливам  някому  вода;  подлагам  динена  кора)  [Английско-

български речник, 1973], така че е странно защо джендър концепцията разглежда queer

като нещо добро и подходящо за човека – вероятно с цел разрушаване на традиционно

приетото за добро и подходящо. 

Queer-концепцията утвърждава множественост на половата идентичност – т.е.

броят  на  половете  може  да  расте  неконтролируемо  според  свободната  воля  на

индивидите.  Интернет  изобилства  със  сведения  за  queer  сексуално  поведение,

вдъхновено популяризирано най-вече от различни ЛГБТИ активисти. Най-тревожното

според мен е, че тази пропаганда постепенно се налага като положителна нравствена

норма и съществува реален риск да доведе до постепенна промяна на светогледа към

системна релативност,  особено у млади хора. Основателно Г. Куби откроява  queer

теорията  като  изключително  опасна  за  обществото  с  това,  че  взривява  нашето
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фундаментално  разбиране  за  нормално:  „Думата  queer  трябва  да  неутрализира

зависимостта от понятия, които дори при отрицанието на хетеросексуалността все пак

я предполагат, като лесбийски, гей, би- и транссексуален. Куиър е просто всичко, което

не е straight (нормален = хетеросексуален). Полярността на хетеро- и хомосексуалност

трябва да бъде отстранена в полза на пълната отмяна на половата идентичност, защото

едва тогава „хегемонията на принудителната хетеросексуалност” може да бъде напълно

преодоляна  и  човек  ще  получи  пълната  свобода  на  самоизмислянето...  Илюзията,

„фантазмата”  на  двуполовостта  се  създава  чрез  табуто  върху  кръвосмешението  в

семейството и чрез езикови определения като мъж и жена, баща и майка, които трябва

да бъдат неутрализирани в полза на свободното самоизмисляне... Мъж и жена, брак и

семейство, баща и майка, сексуалност и плодовитост нямат право на естественост, по-

скоро те обосновават хегемонията на мъжа над жената и на хетеросексуалността върху

всички други форми на сексуалност. Това трябва да се унищожи из корен.” [14]

5. Истанбулската конвенция по въпросите на пола

Сега става ясно защо здравият разум у нас даде толкова твърд отпор на ИК:

всички тези хора с различни светогледи, образователен ценз, вероизповедания, идеали

и заблуди  основателно видяха там една граница на идейно  безразсъдство,  която не

биваше да бъде престъпвана. Това безразсъдство е предшествано от научно неверни и

правно  неиздържани опити  да се дефинира понятието  „пол“ по начин,  различен от

общоприетия в биологията и генетиката. Тъкмо в този пункт ИК дразни особено много

с очевидното  си  лицемерие,  което заслужава  по-подробно  разяснение.  В чл.  3/в/  се

въвежда определение на „пол” като „социално изградени роли, поведения, дейности и

характеристики,  които  определено  общество  смята  за  подходящи  за  жените  и  за

мъжете”.  Това  влиза  в  пряко  противоречие  с  утвърденото  научно  разбиране  за

биологичен пол (sex), което фиксира анатомични и физиологични аспекти на тялото и

мозъка и зависи еднозначно от комбинациите,  в  които се подреждат 46-те човешки

хромозоми: мъжете са с 46 XY, а жените – с 46 XX. В анатомичен и физиологичен

смисъл нормалната полова идентичност е определено двоична – тя се управлява реално

само от един SRY ген, водещ до ясно изразен анатомичен и физиологичен диморфизъм

при мъжете и жените, известен като биологичен бинарен пол – мъжки или женски.
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Някои индивиди се раждат с различни типове хромозомни аберации (отклонения

от генетичната двоична норма), причинени, най-общо казано, от разместване или липса

на т. нар. SRY ген в Y хромозомата.Това не са болести в обичайния смисъл на думата,

но от гледна точка на генетиката са  патологични състояния с определена  клинична

картина.  Поради  това  през  2000  г.  те  са  приети  като  медицинска  патология  със

съответни  диагнози  от  Американската  психиатрична  асоциация  (APA)  в  нейния

Диагностичен и статистически наръчник DSM 5. Тези хромозомни отклонения лежат в

основата  на  т.нар.  полова  идентичност:  начинът,  по  който  индивидът  се

самоидентифицира полово, полът, който сам си приписва, защото се чувства от него.

Аз  наричам  това  „психологичен  пол”.  Съответствието  между  биологичния  и

„психологичния”  пол  предопределя  хетеросексуалната  норма;  когато  обаче  между

биологичния и психологичния пол е налице несъответствие, съвременната наука дава

неопровержими  доказателства,  че  става  дума  за  разстройство  на  половата

идентичност (т.нар.  полова  дисфория).  Биохимията,  генетиката  и  андрологията  са

стигнали до категорични изводи, че всички полови дисфории се дължат на абнормни

хромозомни комбинации в човешкия геном [15].

Двете  най-характерни  полови  дисфории  са  т.нар.  интерсексуалност  (ост.

хермафродитизъм),  която  изцяло  лежи  в  полето  на  медицината,  и  т.нар.

транссексуалност, залегнала като първо значение в една от дефинициите на джендър

идентичността. Тук не е мястото да разисквам проблемите на интерсексуалността; ще

се  спра  обаче  върху  транссексуалността  поради  нейното  обсебване  от  джендър

концепциите.  Транссексуалността  е  половата  дисфория,  с  която  най-много  се

спекулира във  връзка  с  джендър темата.  Тъй като психофизиологичната  флуидност

и/или „обърнатост“ на половата идентичност е заложена генетично у транссексуалните,

те  обяснимо  са  най-„желаният“  обект  за  джендър  интерпретация.  Личностната

идентичност  у  тези  хора  е  изключително  сложен  и  остър  медицински,  етически  и

социален  проблем.  Джендър  концепцията  се  опитва  да  го  разреши  с  един  замах,

натиквайки го под шапката на т.нар. джендър идентичност (gender identity) – понятие,

което  днес  си  е  извоювало  статута  на  хиперним.  В  литературата  под  джендър

идентичност  се  разбира  следното:  1.  самоидентифициране  на  даден  човек  като

принадлежащ на определен пол, който може да съответства или да не съответства на

рождения; 2. мъжете и жените, разглеждани откъм социални и културни различия, а не
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откъм  биологични;  3.  означава  редица  идентичности (к.м.  –  Б.К.),  които  не

съответстват на традиционните разбирания за мъжкото и женското [16]. 

Тъкмо  тези  значения  са  залегнали  в  определението  за  „социален  пол“  в  ИК.

Понятието „джендър идентичност“ е полисемантично, при това трите му значения са

логически  и  смислово  несвързани  помежду  си.  Това  съвсем  не  е  случайно  –

терминологичното  смешение  е  добре  дошло,  за  да  обърка  мисленето,  а  оттам  до

подриването  на  антропологичните  константи,  т.е.  устоите  на  човешкия  аз,  пътят  е

разчистен. Езикът е битие на мисълта и колкото той е по-неясен, размит, неаналитичен,

толкова по-оскъдно, убого и лесно управляемо става мисленето. А с такова мислене

човек  ще  преглътне  без  съпротива  семантичната  и  съответно  антропологичната

абсурдност на джендър формите. Неслучайно известният наш философ и логик проф.

Венцеслав Кулов подложи т.нар. социален пол на съкрушителен логически анализ и го

определи като „злощастна дефиниция” [17]. 

Първото  значение  на  „джендър  идентичност“  пряко  реферира  към

транссексуалните.  Очевидна е тенденцията  на  тези  от  тях,  самоопределящи се  като

жени,  да  се  делегират  правата  и  защитите,  които  се  полагат  на  биологичните,  т.е.

генетично  нормалните жени.  Нека  си  представим  и  следния  куриозен  случай:

трансмъж (в  литературата  е възприето  понятието  жена-към-мъж)  бива подложен на

някаква форма на насилие. Биологично този човек е жена – транссексуалността, както е

известно,  няма връзка с интерсексуалността,  има лични документи като жена и т.н.

Подлежи ли този човек – биологична жена, психологично мъж – на защита според ИК?

Или към него/нея ще се прилага обичайното законодателство? Всички такива случаи

неминуемо ще предизвикват невероятен когнитивен, етически и културен шок, както и

административен и правен хаос, но очевидно авторите и адептите на ИК не ги е грижа.

Защо? Аз нямам отговор на този въпрос.

Отвъд логико-семантичния провал на „социалния пол” дебне много по-страшна

заплаха,  прикрита  в  чл.  12/1  на  Истанбулската  конвенция.  Според  чл.  12

ратифициралите конвенцията държави следва да разклащат и направо да изкореняват

традиционните за населението светогледни разбирания и ценности спрямо някакви си

там хилядолетни „стереотипи” за това какво е мъж и какво е жена. Това е зацапано с

мъгляви и смислово дифузни фрази като „нестереотипни роли на пола”.  Изкушен в

словото човек като мен  се замисля  какво изобщо означава  изразът  „роля на  пола”,
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„полова роля”? В социалната психология се използва терминологично „социална роля”

и под това се разбира еднозначно социално значимо поведение на човека,  което не

съвпада с интимното му, домашно поведение; между тях обаче няма антропологично

разминаване, човек запазва аз-идентичността си. По аналогия под „полова роля” следва

да се разбира несъвпадение между половата идентичност на човек и неговото полово

поведение. Тази интерпретация обаче води единствено до още по-голямо объркване!

Дали пък авторите на Истанбулската конвенция не са целели точно това? Ако не са –

защо  не  са  редактирали  надлежно  този  толкова  важен,  както  твърдят,  обществен

договор? Аз нямам отговор и на този въпрос.

Още по-тревожно е,  че новият джендър-светоглед според чл.  14/1,2 трябва да

бъде задължително насаждан още в училище и то – във всички образователни равнища.

Така  децата  от  малки  ще  се  приучват  и  по-точно  манипулират в  идеи,  за  чието

адекватно  възприемане  са  необходими  много  по-дълъг  житейски  стаж,  критично

мислене  и  способност  за  етическа  преценка  –  все  качества,  които  се  развиват  от

пубертета  насетне.  Тук  отново  е  уместен  горният  въпрос:  дали  Истанбулската

конвенция  не  цели  точно  това?  И дали училищната  система,  на  която  конвенцията

императивно вменява възпитаване на младите хора в „нестереотипни полови роли”, по

нейна заповед няма да се превърне в Министерство на истината à la Оруел? И на този

въпрос не мога да отговоря.

Ще поразведря обстановката  с  един фарсов  елемент  от  конвенцията,  плод на

изключително  слабата  й  юридическа  обосновка.  На  правозащитната  сцена  излиза

строгата,  но справедлива комисия GREVIO, чието достойно за джендър жена име е

взето сякаш от роман на Умберто Еко. Този свръхмощен и мистичен субект очевидно

има свещен статут на абсолютна – вкл. езикова – неприкосновеност, иначе защо името

не  е  транскрибирано  на  кирилица  в  българския  текст  на  конвенцията?  Чл.  68/5

предоставя  на  Grevio правомощия,  за  които немалко държавни разследващи органи

могат  само  да  мечтаят:  да  се  информира  за  частния  живот  на  гражданите,  по

нашенския закон впрочем неприкосновен. Конвенцията обаче може безпрепятствено да

си вре носа в него – виж чл. 3/а – раболепно обслужвана от всякакви джендъролюбиви

НПО-та. Така например на този свръхконтролиращ орган могат да му доложат, че бай

Иван от долната махала отправил неприлична словесна подкана към (майката на) жена

си, която по силата на същия този чл. 3/а се квалифицира еднозначно като „насилие над
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жени”. И следва такъв правен абсурд, какъвто едва ли съществува и в Северна Корея:

въпросното словесно „насилие” вкарва нашия човек в най-зловещо престъпление без

никакъв,  ама наистина  никакъв  шанс  да избегне  наказателен  процес.  Ако някой не

вярва,  че политкоректното нахалство може да приеме такива размери,  нека прочете

член 48/1. Той гласи: „Страните предприемат необходимите законодателни или други

мерки  за  забрана  на  процедурите  по  задължително  извънсъдебно  разрешаване  на

спорове, включително медиация и помирение, във връзка с всички (к. м. – Б.К.) форми

на насилие, обхванати от настоящата Конвенция”.

6. За политическото лицемерие в Истанбулската конвенция

Има  един  род  въпроси,  за  чието  обсъждане  не  е  необходима  специална

подготовка  и  всеки  човек  има  право  на  мнение  –  моралните.  Моралните  норми

удържат човешката общност в що-годе равновесно състояние по силата на безусловно

приетата си вътрешна ценност,  която никой не е наложил със сила, отвън. В случая

тъкмо  моралните  устои  на  човека  са  подложени  на  неочаквано  и  безсмислено

сътресение и затова е важно да се зачита моралната оценка на всички порядъчни хора,

без значение колко образовани са, каква религия изповядват и какво място заемат в

социалната йерархия. Всички тези хора се почувстваха измамени, защото не са питани

дали са съгласни тяхната държава да се ангажира с подобни съмнителни задължения.

Кой и на какви основания делегира право на външни спрямо семейството институции

да внушават на децата възгледи, недопустими в семейната им среда? Прокарването на

джендър възпитание би направило от едно крехко същество с тепърва оформящ се ум и

житейски  разбирания  поредния  Павлик  Морозов,  готов  хладнокръвно  да  предаде

родителите си в името на една абсурдна и античовешка идеология.  Това отношение

към  децата,  залегнало  в  съответния  член  на  ИК,  разкрива  дълбоко  левичарската  й

същност: традициите могат и следва да бъдат жертвани в името на някакъв утопичен

„нов“ човек; това впрочем вече сме го виждали и едва ли ще смогнем да възстановим

унищоженото.

От друга страна, на мен така и не ми стана ясно защо в ИК се въвежда понятието

„социален пол”. Това не е трактат по критическа теория,  а нормативен документ от

най-висш ранг. След като този документ има претенция да бъде въведен в цяла Европа,

би  трябвало  да  е  юридически  перфектен:  да  не  предизвиква  абсолютно  никакви
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несъгласия  по  правната  си  част,  да  не  съдържа  двусмислици,  да  не  се  нуждае  от

тълкуване и пр.  Конвенцията обаче съдържа тъкмо това,  което по дефиниция не би

трябвало: въвежда тълкуване на едно понятие – пол – което не се нуждае от тълкуване,

защото  има  еднозначно  съдържание  –  означава  биологически  бинарно  деление  на

човешкия род на мъже и  жени –  и  нищо  повече  от  това.Защо  тогава  в  документ,

съсредоточен – уж – върху насилието над жени, се редефинира понятието за пол? Дали

тази  конвенция  не  е  адресирана  само  до  хора,  които  не  знаят  какво  е  жена?

Единственият смислен отговор е, че според авторите на конвенцията  жените могат

да  бъдат  от  различни  полове.  Този  документ  най-вероятно  обслужва  някакво

нормиране.  Най-логично  е  допускането,  че  става  въпрос  за  закрила  на  брачен

партньор, който би могъл да бъде всякакъв от анатомична гледна точка. Факт е, че не

всички европейски държави са признали със закон еднополовия брак. Следователно

ако единият партньор „се чувства” жена,  каквато е презумпцията  в ИК, страните,  в

които еднополовият брак не мина, ще трябва да го преглътнат като „разнополов“: както

се казва, хомобракът не влезе през вратата, но се просули през комина. Това е чиста

проба двуличие, което става още по-дразнещо поради видимата убеденост на адептите

на ИК, че хората от другата страна на „бариерата“ са наивници и лесно могат да бъдат

„преметнати”.

В ИК прозира  и  един друг  опит  за  измама,  макар и  встрани  от  същинската

подмяна. Всеки искрен човек ще признае, че у нас проблемът с насилието над жените

се преувеличава, вероятно защото немалко НПО си изкарват хляба с преекспониране

на едни или други „нарушени права“ и форми на насилие, които никога не са имали

европейски корен. Европейските правителства обаче масово допуснаха на континента

хора,  в  чиито хилядолетни традиции е заложено тъкмо „осакатяването на  женските

гениталии“  –  така  тревожно  размахано  в  Конвенцията,  както  и  отношението  към

жените като към втора ръка хора.  От друга  страна е неразбираемо защо в хуманно

звучащите  текстове  на  ИК се подминава  „осакатяването  на  мъжките  гениталии“  на

невръстните мюсюлманчета – те нямат ли право на защита или тъй като са от мъжки

пол, с тях може да се постъпва всякак? Това също е особено дразнеща демонстрация на

политическо лицемерие.

И още един въпрос, плод на юридическата ми некомпетентност: в член 3 г пише:

„насилие над жените,  основано на пола“,  означава насилие, което е насочено срещу
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жена, защото тя е жена, или което засяга предимно жените“. Възможно ли е това по

принцип да се докаже в съда? Конвенцията и нейните поддръжници мълчат по този

въпрос.

Доколкото  мога  да  преценя  от  огромния  съпроводителен  конвенцията

Обяснителен доклад, в израза „насилието над жени” е налице тенденция за рефериране

към  „жените”  от  ЛГБТИ-сектора.  Намирам  това  за  силно  притеснително:  на  какви

основания  те  са  поставени  в  привилегирована  позиция  спрямо  „обикновените”

хетеросексуални  жени?  Това  обстоятелство  внушава  –  не  се  наемам  да  твърдя

умишлено или не – че джендър полът е сам по себе си по-ценен от биологичния пол и

затова той трябва да се ползва със специална защита от страна на упълномощените за

това институции.  Но подобна манипулация вбива още по-дълбок клин в  и без това

разединеното по този въпрос гражданско общество и по никакъв начин не допринася за

уж прокламираното в  Конвенцията  намаляване на насилието върху жените и т.н.  В

това отношение майките и бащите на Конвенцията биха могли да вземат добър пример

от един майсторски филм – „Момичето от Дания” на Том Хупър. Той заслужено събра

възхищение не само заради прекрасни актьори, драматургия и режисура, но и заради

финеса в подхода към темата и психологическата проникновеност в екзистенциалната

криза  на  идентичността,  белязала  трагично  съдбата  на  главния  герой.  Сюжетът

следваше  действителен  случай  на  сравнително  късно  проявена  транссексуалност  –

несъвпадение между биологичен пол и субективно преживявана полова идентичност.

Склонна съм да приема, че като разумни същества със свободна воля тези хора могат

да предприемат действия по заличаване или минимизиране на тази природна аномалия.

Но  това  по  никаква  логика  не  предполага  правно  и  социално  легализиране  на

посочения по-горе т.нар. социален пол, още по-малко – налагането му с императивна

необходимост в автономните законодателства на европейските (с тенденция и извън

тях)  държави!  Обратното  –  юридическото  признаване  на  джендър  пол  създава

антропологично чудовище. Този ми извод не е пресилен, а следва от основополагащите

принципи  на  философската  антропология,  но  също  и  на  неврофизиологията,

невробиологията и социалните науки.

Всички неотговорени въпроси ме навеждат към заключение, че т.нар. защита на

жените от насилие в ИК е формален и абстрактен политически акт, лишен от всякаква

морална загриженост, от топлотата на съчувствието и състраданието, много далеч от
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реалните грижи и проблеми на женската част от човечеството. Затова изцяло споделям

ироничната оценка на д-р Николай Михайлов, че „Истанбулската конвенция защитава

жените от насилие така, както Комунистическият манифест защитава работническата

класа“.  Който  е чел Манифеста  и  същевременно  е наясно с историческите  факти в

тогавашните икономически процеси, неминуемо ще се съгласи с тази оценка.

По  повод  многобройните  критики  и  дори  подигравки  към  злощастно

преведеното на български понятие gender като „социален пол“ защитниците се опитаха

да  прикрият  гафа,  неумело  дегизирайки  го  като  езиков  спор,  нещо  като  „Lost  in

Translation” в закачка с едноименния филм. Това е категорично невярно. По същество

спорът  „за”  и  „против”  ИК,  както  стана  ясно,  представлява  сблъсък  на  две

несъвместими идейни и ценностни платформи. Тази „за“ е тясно идеологическа – тя е

лишена от етическо съдържание, защото според нея сводът от класически европейски

морални добродетели – независимо дали разбрани като универсална ценност или като

конвенция – е по-маловажен от нормите на либералната политическа етика, чието най-

важно съдържание са правата, а не моралното самоограничение в един Кантов смисъл.

Така  погледнато,  противниците  на  ИК  са  именно  способните  на  морално

самоограничение.  То започва с чувството за благоприличие.  От гръцката  античност

насетне благоприличието е незаобиколима характеристика на цивилизования човек и

наред със справедливостта, умереността и храбростта – основна етическа добродетел.

И тъй като без етически добродетели няма човек в същинския смисъл на понятието –

като разумно и морално същество, липсата на благоприличие означава безусловно и

липса на съществен човекоопределящ елемент. Аз твърдя, че джендърните претенции

на  ИК нарушиха  нашето  чувство  за  благоприличие  и  това  е  измежду най-важните

аргументи против приемането й.

Засега в България чувството за благоприличие и здравият разум надделяват над

политическата  мода  –  неясно  докога.  За  да  не  ни  изненада  обратното,  не  бива  да

забравяме,  че  т.нар.  социален  пол  опасно  заличава  естествената  антропологична

граница в родовата идентификация на човешките същества като мъже и жени. Рано

или късно това без съмнение ще доведе и до сътворяване на една нова антропоморфна

конструкция с непредвидимо поведение: уж човешко същество, което мисли себе си

извън фундаменталните характеристики на мъжкото или женското начало, съответно е

лишено  от  специфичните  психоемоционални,  социални  и  поведенчески  атрибути,
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които  го  определят  като  пълноценен  субект  на  родова  и  личностна

самоидентификация.  Мъдроглавите  творци  на  Истанбулската  конвенция  изглеждат

очаровани,  че  са  на  път  да  конструират  нов,  парачовешки род  –  Homo  gender,

последователно и методично оголен от същностните си родови атрибути и навлечен с

изкуствените нечовешки „парцали” на „социалния пол”. Това безотговорно социално

инженерство  по абсурдност и  откровено  безумие надминава  и  ранноболшевишкото,

майсторски описано в гротеската на А. Платонов „Щастливата Москва”. Болшевиките

следваха  Енгелсовия  утопичен  манифест  за  отмиране  на  „семейството,  частната

собственост и държавата”.  Днешните джендър идеолози на радикалния либерализъм

заплашват да срутят безогледно и из основи изначалната антропологична и социално-

културна  структура на  човешкия род.  Но нищо – напоследък из  хубавата  ни  иначе

планета се наблюдава нашествие на роботи и ботове с нежни имена – Софи, Боб и

Алис  (те  впрочем  са  нещо  като  семейство),  Siri,  Kuri,  Cleverbot,  Mitsuku...  От

Истанбулската конвенция дали си дават сметка за последствията?
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[9]  За  по-ясна  ориентация  в  джунглата  от  постмодерни  „–изми“  вж:
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перформативи).
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защото Бътлър го използва многозначно.
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[14] Вж: сп. Християнство и култура, бр. 3/2015 г., с. 31: 
http://www.hkultura.com/search/?qstr=габриеле+куби

[15] Вж: https://en.wikipedia.org/wiki/Disorders_of_sex_development
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