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ON ETHICS AND TECHNOLOGYCAL RISKS ONCE AGAIN 

 

EDITORIAL BORD 

Journal „Ethical Studies“ 

                          

                                                                                            

Настоящият брой 5, кн. 2 за 2020 г. се появява след публикуването на 

извънредния брой 5, кн. 1, посветен на темата за извънредното положение и пандемията 

от COVID-19. В тази втора книжка продължаваме публикуването на текстовете, 

дискутирани по време на XV Национална конференция по етика „Етика и технологичен 

риск“, която се проведе на 11-13 ноември 2019 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Форумът беше организиран съвместно от секция „Етически 

изследвания“ към ИИОЗ-БАН и Катедра „Логика, етика и естетика“ към Философски 

факултет на СУ. 

Тематично текстовете продължават дискусията за ролята на новите технологии в 

сферата на медицината, киберсигурността и дезинформацията, характера и мястото на 

трансхуманизма. 

В отделна рубрика публикуваме изследвания, посветени на съвременните 

морални и етически проблеми, насочени към миграцията и екологията.  

Продължаваме публикуването на поредната извадка на етическите рубрики във 

философската периодика у нас, чиято цел е проследяването на това кога се обособяват 

те и каква е тежестта им по отношение на останалите философски рубрики.  В броя са 

поместени и две рецензии за наскоро излезли монографии.                                                                                                                        
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ЕПОХАТА НА ДИГИТАЛНОТО ЗДРАВЕ И ГОЛЕМИТЕ ДАННИ – 
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PATIENT INFORMATION OWNERSHIP IN THE AGE OF DIGITAL 

HEALTH AND BIG DATA – OPPORTUNITIES AND RISKS 

MARTIN MIRCHEV 

Medical University “Prof. d-r Paraskev Stoyanov” – Varna 

ALBENA KEREKOVSKA 

Medical University “Prof. d-r Paraskev Stoyanov” – Varna 

 

Abstract 

Today, global health systems are undergoing a fundamental change. We have transitioned to 

radically new ways in which we can improve the generation and, respectively, the access to 

unimaginable amounts of information. Thanks to the emergence and development of Big Data, 

we can now transform the approaches by which we control this information. The consequence 

for healthcare and digital health is that we now have an improved ability to control and cure 

disease. On the other hand, the fact that it is patients’ data being used, brings specific issues. 

We need to consider who, if anyone, has a justified claim to ownership of the information, and 

– what seems to be even more important: can the creation of a proprietary regime on patient 

information in the reality of Big Data help to improve health? 

 
Key words: patient information, ownership, Big data 

 

Създаването и последващата употреба на масиви от информация не е модерен 

феномен. Днес методите на генериране и извличане на информация, разбира се, са 

различни спрямо когато и да е било преди, но това, което прави разликата действително 
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осезателна, е количеството налична информация, която бива агрегирана, съхранявана и 

използвана. Тъй като начините на извличане и съхраняване на данни постоянно 

еволюират, като устойчив въпрос се установява как да се използва вече събраната 

информация с оглед на правата, претенциите и интересите на индивидите, и тези на 

обществото. Този въпрос е особено чувствителен що се отнася до употребата на 

пациентска информация предвид възможностите и рисковете в контекста на Големите 

данни и дигиталното здраве. 

 През последните няколко десетилетия сме особено загрижени за въздействието 

на компютърните технологии върху човешкия живот. Хората са буквално обсебени от 

възможностите, които предоставят технологичните промени, но също така и от 

рисковете, идващи с тях. Стига се дотам, че да се поставят под въпрос ефектът и 

влиянието на наличнaта информация върху индивидите. Пресечните точки между 

дигиталните технологии и съвременните комуникации променят живота ни поради това, 

което могат да правят с информацията, а не толкова заради това, което представляват 

сами по себе си. Идеите и данните могат да бъдат дигитализирани навсякъде 

едновременно, в реално време и в пълен цвят и обем. Информация (за нас) може да бъде 

достъпна за различни хора на различни места до такава степен, че понятието 

„отдалеченост“ вече няма същото значение. Можем да кажем, че човечеството, 

преминавайки през различните исторически етапи, постоянно прекрачва в нови 

измерения на информационна революция. Но технологичният напредък е само едната 

страна на монетата. Още преди 20 години Peter Drucker посочва, че „следващата 

информационна революция е в ход. Но това не се случва там, където информационните 

учени, информационните ръководители и информационната индустрия като цяло 

търсят това. Това не е революция в технологиите, машините, техниките, софтуера 

или скоростта. Това е революция в концепциите“ (Drucker, 1998). Затова сякаш не ни 

вълнува толкова на какви по-съвършени носители ще съхраняваме всички данни, или 

колко повече от тях можем да съберем, а какви концепции ще развием за употребата им. 

Големите данни позволяват събиране и анализ на данни в безпрецедентен мащаб, и 

представляват промяна в парадигмата на здравеопазването, предлагайки способността да 

се генерират нови знания много по-бързо от традиционните научни подходи (Berger & 
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Doban, 2014) , както и безпристрастно събиране и анализ на данни (Gligorijević, Malod -

Dognin & Pržulj, 2016).  

Въпреки различните предизвикателства, стойността на Големите данни се крие в 

капацитета да се вникне в сложните условия, засягащи здравето на индивидите и 

популациите, които исторически са били устойчиви на успешен анализ. Важно е да се 

отбележи, че Големите данни имат потенциал да разширят значително знанията за много 

клинични състояния, при които събирането на перспективни, структурирани данни е 

времеемко и увеличаващо разходите начинание (Murdoch & Detsky, 2013). Анализите на 

Големите данни спомагат за подобряването на здравеопазването по различни начини. 

Използват се за предоставяне на персонализирана медицина (Chawla & Davis, 2013); 

(Collins, 2016) и прескриптивни анализи, клинични интервенции, анализи на риска и 

прогнозни анализи, автоматизирано външно и вътрешно отчитане на данни за 

пациентите (Huser & Cimino, 2016). Чрез анализите на Големи данни (Big data analytics) 

заболяванията могат да бъдат откривани по-рано, да има по-добри шансове и 

респективно по-добри резултати за пациентите (Jee & Kim, 2013). Днес вече е широко 

разпространено виждането, че основаната на доказателства медицина, и в перспектива 

персонализираната и прецизна медицина, трябва да съставляват златния стандарт на 

грижите  (Ashley, 2016);  (Pietsch, 2015); (Chawla & Davis, 2013); (Collins, 2016). В този 

смисъл евентуален консенсус в рамките на биомедицинските изследователски общности 

относно най-добрите практики за събиране, съхранение, контрол на качеството и анализ 

на данните може да повиши стойността на големите масиви от данни. Стандартизираните 

методологии позволяват многократно използване на данни, което помага да се правят 

по-директни сравнения между резултатите в различни групи от пациенти  (Rodriguez-

Mazahua et al., 2016). Lazer et al. посочва, че „хюбрис“ по отношение на Големите данни 

е честото имплицитно предположение, че те са заместител, а не допълнение към 

традиционното събиране и анализ на данни (Lazer et al., 2014). Като се има предвид, че 

повечето Големи данни не могат да достигнат стандарта на научния статистически 

анализ, няма съмнение, че резултатите все пак могат да съдържат големи грешки.  

В контекста на нашето време основополагащи стъпки към съвременната 

концепция за Големите данни включват създаването и усъвършенстването на компютри, 

смартфони, интернет, “носими технологии” (wearables) - които буквално можеш да 
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облечеш/обуеш/имплантираш – „умни“ часовници, телефони, дрехи, обувки, аксесоари, 

микрочипове  (Comstock, 2016) и свързано сензорно оборудване (Интернет на нещата – 

Internet Of Things), за предоставяне на различни данни. Със сигурност и социалните 

медии променят естеството на обемите от информация по нови и все още развиващи се 

пътища. По този начин еволюцията на съвременните технологии е преплетена с 

еволюцията на Големите данни и се превръща в ключова характеристика на 

съвременната информационна революция. В тази връзка Големите данни вече оказват 

сериозно влияние върху социалното здраве, което става възможно именно благодарение 

на всичко, което хората споделят в социалните мрежи, и това, което позволяват 

възможностите на телемедицината. Една от основните задачи е да се създаде връзка 

между пациенти и лекари извън клиничната среда. С участието на социалните мрежи, 

тази комуникация вече е разширена до нови нива на социално взаимодействие. Тази нова 

характеристика открива възможности за комуникация между пациент и друг пациент 

относно здравето, извън традиционната парадигма лекар-пациент. Голяма част от 

пациентите с хронични заболявания, като диабет, рак и сърдечни заболявания, сега 

използват социалната мрежа, за да обменят опит с други пациенти със сходни състояния, 

като по този начин осигуряват друг потенциален източник на Големи данни (Andreu-

Perez, Leff & Yang, 2015). В допълнение към биологичната информация, геолокацията и 

социалните приложения предоставят допълнителна функция за разбиране на 

поведението и социалната демография на пациентите, като същевременно се избягват 

скъпоструващи и изискващи ресурси проучвания, които са необходими за голяма 

статистическа извадка. Това предимство вече е използвано за различни 

епидемиологични проучвания в области, като огнищата на грип и епидемии (Signorini, 

Segre & Polgreen, 2011);  , следене на популационната динамика на тютюнопушенето, 

злоупотреба с медикаменти и други. 

Независимо по какъв начин данните за пациентите биват събирани, нивото на 

данните генерирани в здравните системи не може да бъде статично. С добавянето на e-

Health („електронното здраве”) и m-Health („мобилното“ здраве) и носимите устройства 

(wearables), обемът на данните ще продължава да нараства. Това включва данни от 

електронните здравни записи, данни от изображения, данни генерирани от пациента, 

данни от сензори и други форми на трудно обработваема информация. Днес съществува 



Собствеността върху пациентската информация...     6 

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 2/2020 

все по-голяма необходимост от подобна информационна среда, с фокус върху качеството 

на информацията (O'Donoghue & Herbert, 2012). Системите на здравеопазване и 

здравните организации се сблъскват с управлението на това огромно количество 

пациентски медицински данни, както и с повишеното търсене на достъп в реално време 

до пълни записи на пациенти. Във връзка с това те трябва да се рационализират и 

актуализират, да премахнат остарелите приложения и да поддържат защитените здравни 

данни по такъв начин, че да са достъпни за обществено важни инициативи (изследвания, 

иновации).  

Представените технологични и информационни условия правят неяснотите около 

собствеността върху медицинската информация още по-интересни, но и неясни. В тази 

връзка използването на Големи данни в здравеопазването тепърва ще доказва значението 

си за дигиталното здраве, клиничното подпомагане, здравно осигуряване, мониториране 

на болестите и здравните детерминанти, оптимизация на лечението, превенция на 

заболяванията, промотиране на здравето и въобще подобряването на здравните грижи. 

Без да е изненадващо обаче, паралелно с това употребата на Големи данни води и до 

сериозни етични предизвикателства, вариращи от рискове за индивидуалните права, 

неприкосновеността на личния живот и автономността до рискове за прозрачността на 

инициативите и доверието (Vayena et al., 2015);  (Yuen-Reed & Mojsilović, 2016). Данните 

в здравеопазването са по-чувствителни и централизирани, отколкото други видове 

данни, което засилва опасенията за поверителността, а оттам ни препраща и към въпроса 

за собствеността на информацията (Mancini, 2014). В условията на такава силна 

концентрация на здравна информация, данните са все по-уязвими и към хакерски атаки. 

За проблема със защитата на личните данни на пациентите все още не е открито идеално 

решение, а изтичането на данни за пациенти може да има непредвидими последици 

(включително нараняване, злоупотреби, дискриминация и други). Оказва се, че 

технологията на Големи данни все пак създава и условия, в които личните медицински 

данни са изправени пред по-големи рискове. Някои автори смятат, че в ерата на Големите 

данни защитата на личната неприкосновеност е просто невъзможна (Schadt, 2012). 

Проблемът може да бъде частично облекчен чрез специална обработка (като де-

идентификация и цифрово криптиране на данните за идентичността, block-chain), но 

идентифицирането и де-идентификацията на информацията все още изискват хората или 
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приложенията да обработват идентифицируеми данни, което може да доведе до 

незаконно присвояване на здравната информация на пациента от други хора без негово 

знание.   

Поставено в тези условия, здравеопазването се превръща в един от ключовите 

потребители на Големи данни, и дори участва в дефинирането и опита за по-цялостно 

разбиране на този информационен феномен, като задава някои уникални характеристики 

за Големи данни в специфичната си среда. Например програми като Fitbit (Fitbit, 2019) и 

Apple ResearchKit (Apple.bg, 2019) могат да предоставят на изследователите достъп до 

огромни запаси от биометрични данни за потребителите, чрез които да тестват хипотези 

за хранене, фитнес, прогресиране на заболяването, успех на лечението и други подобни. 

На подобен принцип болниците също се опитват да намалят честотата на повторни 

хоспитализации, като насочват вниманието към пациенти, за които предсказващи 

алгоритми показват, че са в най-висок риск въз основа на анализ на наличните данни, 

събрани от съществуващите медицински записи. В основата на тези и много други 

потенциални приложения обаче стоят редица правни и етични предизвикателства, 

свързани, наред с други неща, с неприкосновеност на личния живот, дискриминация, 

собственост, деликт и информирано съгласие. 

Един от основните въпроси е свързан с многото нормативни последици от новите 

възможности и технологии – как да се оценят различните промени, предизвикани от 

технологичния напредък, и да се създаде нов обществен консенсус около него? Докато 

сериозната потенциална сила на анализа на Големите данни разкрива търсени модели в 

здравеопазването и биомедицината, тя също така поставя под въпрос традиционните 

подходи, преобладаващите социални норми и съществуващите регулаторни схеми по 

отношение на автономност, неприкосновеност, идентичност и други ценности. Етичните 

кодекси и наредби диктуват как би трябвало да се провеждат биомедицинските 

изследвания, когато се включват хора, техните проби и техните данни. Понякога 

стойността до голяма степен произтича от употреби и възможности, които не са очаквани 

по време на генерирането на самите данни. Следователно субектите не могат да бъдат 

„информирани“ (в смисъла, предвиден от традиционните режими на информирано 

съгласие) по отношение на бъдещи и често несвързани употреби на базата на споделени, 

обобщени и повторно използвани данни от дадени услуги. Потребителите често се 
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съгласяват с различни условия на услугата или политики за поверителност, без дори да 

ги четат, и не могат да предвидят как ще се използва съдържанието на техните бъдещи 

„туитове“ например, или от кого. Информационната асиметрия между изследователи и 

субекти се засилва от неяснотата на правните задължения и етичните практики на 

изследователите, които използват търговски или други източници с Големи данни за 

здравни или комерсиални цели. Освен това регулирането и етичните насоки могат да 

поставят изисквания, които да не могат да бъдат изпълнени в новата парадигма на 

Големите данни. Тези и свързани с тях примери демонстрират заплетените въпроси, 

включително ценностните конфликти, възникващи в пресечната точка на технологиите, 

правото, етиката и пазарните сили. Те трябва да бъдат отчетени, когато се разглеждат 

Големите данни в контекста на здравеопазването и дигиталното здраве. 

На този информационен и недотам ясен нормативен фон се очертава и друга 

основна тема: кои са най-добрите налични подходи спрямо предизвикателствата и  

възможностите, предлагани от технологичния потенциал на Големите данни в 

медицината? Необходимо е да се предлагат различни подходи и „инструменти“, тъй като 

обществото реагира по един, а взаимодейства по друг начин с обещанията и 

предизвикателствата на новите технологии в здравеопазването. Стига се до 

положението, че обществените очаквания към здравеопазването влизат в конфликт с 

технологичните възможности за постигането им. Хората искат по-добри, навременни  и 

достъпни грижи, но това зависи в огромна степен от готовността им да споделят 

информация и да правят компромиси. Очевидно е, че днес информационната реалност е 

буквално необятна, а самият факт, че хората участват така активно в нейното формиране 

чрез създаването и споделянето на свои данни, логично предпоставя проблема за 

неяснотата около собствеността върху тази информация. Това обаче е свързано с 

различните интереси, които поставят един по-специфичен момент: възможностите за 

комерсиализиране на пациентските данни размиват границата между употребата им за 

научни изследвания и тази за бизнес печалби. В този смисъл актът на доброволно 

споделяне на важни за науката данни в името на „идеален“ интерес влиза в конфликт с 

възможностите за финансово облагодетелстване на субекти, различни от самия субект 

на данните. Комерсиализирането и многото скрити употреби на пациентска информация 

засягат както идеята за собственост, така и тази за правото на автономен избор, и в 
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последна сметка справедливостта. Ако неяснотите по отношение на възможните 

употреби на медицински данни на пациенти могат да бъдат разсеяни чрез правилно 

информиране, а ползите бъдат представени безпристрастно и респективно срещнат 

разбиране от страна на пациента, няма причина един разумен автономен индивид да 

откаже да участва. Няколко водещи фактори биха провокирали отказ: 

неразбиране/незнание, което може да бъде преодоляно, дори и да налага по-

продължително и по-обстоятелствено разясняване; опасения за 

сигурността/неприкосновеността, които не могат да бъдат съвършено гарантирани, но 

все пак съществуват похвати за минимизиране на риска (анонимизиране на данните, 

криптиране, използване на block-chain); претенция за компесаторно заплащане при 

предоставяне на данните, което би било очаквана реакция в случаите с по-значима 

медицинска информация, и което също би могло да бъде до разумна степен обезпечено. 

Зачитането на автономията е един от фундаменталните етически принципи, който 

е засегнат по специфичен начин от идеята за особственоствяване на пациентската 

информация в съществуващата информационна среда на Големите данни и дигиталното 

здраве. Голямото предизвикателство е как да не се ограничи използването на пациентски 

данни, като едновременно с това се отчитат различните претенции на заинтересуваните 

страни – самите пациенти, обществото и тези, които използват информацията. От 

практическа гледна точка, твърде важно е да се направи ключовото принципно 

разграничение между използването на пациентска информация за комерсиални цели и 

използването ѝ за научни изследвания. Ако имаше възможност това разграничение да се 

направи ясно, то и регулирането би изглеждало по-очевидно: използването на 

пациентска информация за научни цели защитава обществения интерес, който трябва в 

такива случаи да бъде приоритет пред индивидуалните претенции, докато използването 

на пациентска информация за комерсиални цели предполага да се отчете първо 

интересът на субекта на информация. Оказва се, че единственото разумно и реално 

приложимо решение минава през осъзнаването на необходимостта от компромиси и 

компесаторни механизми. Друга възможност се крие в съществуващите оправдани 

изключения от правилото за медицинска конфиденциалност, които допускат употреба на 

важна информация, стига тя да е анонимизирана и защитена.  
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В идеалния случай генерираните от множество източници данни трябва да бъдат 

предоставени за научни изследвания, независимо от това откъде идват данните и от кого 

са събрани. В противен случай потенциалът им никога няма да бъде реализиран нито за 

отделния потребител, нито за обществото като цяло. Същевременно обаче трябва да се 

зачитат правата върху ценната лична информация. Значително предизвикателство пред 

прогреса се крие в ограниченията, произтичащи от третирането на данните за 

медицинските грижи като частна стока от участващите страни въпреки отсъствието на 

нормативна уредба, регламентираща това. По-широкият достъп и използване на здравни 

данни за нови перспективни начинания изисква не само насърчаване на надеждността и 

оперативната съвместимост на системите за данни, но и справяне с въпроса за 

собствеността им и степента, до която данните, които са от основно значение за 

подобряването на здравето и здравеопазването, следва да представляват обществено 

благо. 

Отговорът на въпроса кое е "правилното" равновесие обаче не е просто 

технически или научен, а по-скоро етичен и социален в същността си. В известен смисъл 

този отговор зависи от ценностите на участниците във взаимоотношенията, засягащи 

пациентската информация, а тези ценности могат да се различават значително в 

условията на един мултикултурен свят, в който хората и придружаващите ги стереотипи 

пътуват бързо и свободно. 
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“Бенинъо: Говори с нея. Кажи й го. 
Марко: Искам, но тя не може да ме чуе. 

Бенинъо: Защо си толкова сигурен в това? 

Марко: Мозъкът ѝ е изключен. 
Бенинъо: Мозъкът на жената е мистерия, и в това състояние дори още повече. Трябва 

да обгръщаш с внимание жените, да говориш с тях, понякога да мислиш. Да ги 
помилваш. Запомни, че те съществуват и имат значение за нас. Това е единственото 

лечение. Знам го от собствения си опит. “ 

(“Hable con ella” (2002),  филм на Педро Алмодовар по действителен случай) 
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 “Историите, които пациентите трябва да разкажат, разкриват онези невидими 
детайли на страданието, които няма как да бъдат диагностицирани с помощта на 

технология…Компютърните диагностични програми никога няма да са способни да 
доловят стойката на тялото, изражението на лицето или интонацията на гласа, които 

само погледът на лекаря може да улови в  целия облик на състоянието на пациента” 
(Еpstein et al, 1993). 

 

 

Комуникацията лекар-пациент. Основни принципи и тенденции 

„Отношението лекар-пациент, породено от общата им среща в клиничната 
практика, лежи в сърцето на съвременната медицина“  

(Еpstein 1993) 

 

Четири са началата на комуникативния процес: етичност, достъпност, 

диалогичност и компетентност. Тези принципи, основополагащи за всяка една 

комуникация, могат да бъдат приложени с нужната тежест и към спецификите на 

здравната комуникация. С какво последната се отличава от всяка друга форма на 

комуникация? На първо място с това, че засяга първични човешки страхове, но също  така 

с факта, че свързва едновременно личността, семейството и обществото, докато 

същевременно изисква да бъде тайна. Към момента значението на здравната 

комуникация нараства, което се обяснява с общия ръст на броя на пациентите, с 

разширения достъп до медицинска помощ и информация. Здравната комуникация 

разчита на чувството на удовлетвореност, на доверието и очакванията на пациентите, 

които чертаят траекториите на възможните й употреби. Следва да се отличава с точност, 

достъпност, валидност, надеждност, навременност и разбираемост, като най-необходима 

е разбираемостта или зараждането на отговор от пациента към лекаря. 

 

Малко предистория 

До 1970 г. клиничната компетентност се простира основно в три направления: 

медицинско познание, физически преглед и медицинско решаване на проблеми, 

комуникацията не присъства в списъка. Клиничната комуникация все още е твърде слабо 

застъпена в образователните програми на българските медицински училища.[1] 

Съвкупност е от придобити умения, водещи до по-добра пациентска грижа и по-добър 

лечебен резултат. Преподаването на комуникативни умения и обучението в 
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комуникативни умения са две различни неща, като последното се реализира чрез 

систематизация, наблюдение, обратна връзка, практикуване и повторение в развитие. 

Когато се говори за повишаване на уменията за комуникация, ние не просто се 

интересуваме от психо-социалните аспекти на грижата. Има проучвания, които показват, 

че подобряването на комуникацията по специфичен начин подобрява и ефектите от 

лечението. Например най-добрият прогностичен фактор за решаване на проблемите с 

главоболието [2] се оказва възможността на пациента да разкаже цялата си история, да 

обсъди всичките си притеснения относно главоболието с лекаря по време на първото 

интервю. 

 

Какво определя ефективната комуникация или накратко за пациент-

центрирания подход 

Комуникацията лекар-пациент е сложно, междуличностно взаимодействие, което 

изисква споделено разбиране за емоционалното състояние на всяка от страните в него. 

Разбирането на смисъла, което заболяването носи на отделния пациент, може да има 

важно значение за разбирането на клиничната картина, и обратното. Комуникацията е 

изкуство, позволяващо чрез поведението на лекаря пациентът да получи отговор, да му 

бъде даден кураж да разкаже историята си и да вземе активно участие в своето лечение.  

Комуникативният подход, центриран към пациента, е развиваща се концепция. Тя 

е обединена около няколко основни ценности, дефинирани от Епщайн като набор 

стратегии за укрепване на доверието и партньорството между лекар и пациент. Веднъж 

постигнато, това доверие резултира във взаимно съгласие относно методите на лечение, 

намалява недоразуменията в комуникацията, повишава устойчивостта на самите 

отношения. Основава се на приемане, липса на осъждане, иницииране на диалог и 

сигурност. Пациентът има необходимост да получи открито отношение и приемане, а 

лекарят – необходимост да ги демонстрира. Пациентът изпитва необходимост от 

уважение и интерес, а лекарят – необходимост да ги засвидетелства. За пациента значима 

е неговата културна и семейна идентичност, за лекаря остава задачата да ги отчете като 

фактори и да инициира разговор. Пациент-центрираният подход изисква от лекаря да 

разбере връзката между болестта и живота на пациента; да отговори на пациентските 

страхове. За тази цел той трябва да загърби удобната позиция на дистанциран 
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наблюдател, защитен от невидима граница, а личността му следва да се превърне в 

диагностичен инструмент и лекарство. Във всичко това се състои магията на срещата 

помежду им, както и тайната на медицината като изкуство.  

Същевременно грешките в комуникацията, пораждащи неразбиране и недоверие, 

отслабват общите ефекти от терапията. Освен до неудовлетвореност, те водят и до 

непълен резултат. Комуникационните грешки имат за своя основа две важни тенденции 

в съвременната медицина: повишената употреба на технологии и икономическия натиск 

върху самите здравни системи, дефинирани вече като услуги. Думите влизат в 

надпревара с цифрите и често пъти стават излишни, когато на последните се отдава 

първостепенно значение. Една от най-често срещаните комуникационни грешки, 

споделяна и от повечето пациенти, е неумението на лекаря да ги „чуе“. Да слуша как 

разказват своите истории, разкриващи толкова много нюанси на болката, може 

единствено той, а не апаратът или лабораторният резултат. Активното слушане изисква 

бързото и навременно съпоставяне на цялата налична информация за пациента. То 

борави с т. нар. биопсихосоциален модел, залегнал в основата на семейната медицина, 

при който диагнозата на пациента се поставя в рамките на заобикалящата го културна и 

семейна среда, като се изследват стабилизиращият и дестабилизиращият потенциал на 

събитията или  връзките в живота му. Оценката и управлението на тази информация 

отчита важността както на наличието, така и на отсъствието на подкрепа. Медицинското 

интервю се реализира в три стъпки: събиране на информация, развитие на терапевтично 

взаимоотношение, даване на информация. Събирането на информация има за цел да 

разбере проблема на пациента, да стесни фокуса на наратива и да осигури обследване за 

нови проблеми. То дава възможност да се отчетат и рефлектират емоциите на пациента, 

да се осигури среда на подкрепа и доверие. Диагностичната информация и терапията 

следва да бъдат осмислени и приведени в действие. А разбирането за значението, което 

пациентът придава на заболяването си, е ключово за неговата интерпретация като 

клиничен проблем; обратното също важи. Пациентът е този, който валидира 

центрирането на комуникативния процес. 

Практикуването на този вид комуникация изисква от лекаря да разбере и откликне 

на чувствата, страховете, възприятията и очакванията на пациента; да осмисли 

реципрочната връзка между болестта му и неговия начин на живот. С други думи, от 
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лекаря се очаква да преоцени всички онези деликатни контури на съществуването, 

обикновено отхвърляни като ненаучни или недостатъчни. Както споделя Б. Ивков, 

“пациентът е единственият експерт по отношение на това как  той преживява болестта 

си.“[3] За разлика от старите клинични комуникативни подходи, при които лекарят е 

просто страничен наблюдател, отделен чрез невидима граница от своя пациент, то при 

пациент-центрирания подход водещи са интензивната роля на медика като слушател, 

срещата лице в лице и взаимното доверие. Този подход е едновременно нагласа на 

съзнанието и морална позиция; придобито умение, а не непременно вродена черта. 

Всички аспекти на взаимоотношението лекар-пациент са пронизани от начина, по който 

се осъществява комуникацията между тези две страни. Нещо повече, именно 

неефективната комуникация лекар-пациент е в основата на повечето съдебни дела за 

лекарски грешки. 

Някои от най-честите комуникационни грешки в медицинската практика са [4]: 

- неадекватно обяснение на диагнозата или лечението; 

- пренебрегване на пациента като личност и игнориране на потребностите му: 

„грижата има малко общо с категориите, тя показва на човека, че животът му е оценен, 

че преживяването му е изключително“; 

- подценяване на личната и семейна истории; 

- наличие на трудни за обговаряне теми като смърт, зависимости или просто 

съобщаване на лоши новини; 

- недостиг на време за провеждане на обстоен преглед и комуникация, влияние на 

социо-икономически и демографски фактори като възрастта например (прекалено млади 

пациенти или такива в напреднала въраст, за които разбирането на предоставената 

информация би изисквало повече усилия; 

- неспособност за активно слушане: прекъсване, невъзможност на пациента да 

зададе своите въпроси, неподходящ или груб изказ, липса на емпатия и уважение; 

- слабо владеене на т. нар. невербална комуникация: липса на контакт с погледа 

на лекаря, изражение на лицето, параезик (не какво, а как се казва). „Изследвания в тази 

област са установили, че около 55 % се възприема от мимиката на подателя, 38% от тона, 

интонацията на неговия глас, и едва 7 % от думите. Ето защо се смята, че дори при 

вербална комуникация особено важна роля играят невербалните елементи или т. нар. 
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параезик. Именно той е в основата на доверието в лекаря.“ [5] Според цитираната от 

автора Григиелска, ефективната комуникация предполага дори умение да се използва 

тишината. Същевременно неефективната комуникация лекар-пациент води и до 

неработеща връзка лекар-пациент.  

В основата на настоящата статия има две водещи хипотези. Първата е, че 

неефективната комуникация и липсата на обратна връзка между страните води до 

повишаване на търсенето на здравна информация в интернет. Втората е, че употребата и 

търсенето на здравна информация упражнява влияние, и то често негативно, върху 

качеството на комуникацията. 

 

Търсене на здравна информация в мрежата 

Според последни данни броят на потребителите на Интернет в световен мащаб 

расте. Мрежата е интерактивен канал, който осигурява бърз и лесен достъп, съчетаващ 

частни и обществени функции, ниска степен на регулация, голяма и анонимна аудитория. 

Може би основният проблем свързан с информацията, която търсим и можем да намерим 

в интернет, е нейното вариращо качество, както и ограничената способност на търсещия 

да го прецени. В този смисъл са потребни квалификационни стандарти и достъпни 

критерии за оценка, които биха могли съществено да редуцират значителния потенциал 

за вреда, свързан с намирането на отговори по важни за пациента здравни проблеми.  

Когато говорим за здравна информация обаче, ние имаме предвид преди всичко 

нейната интерактивност: взаимодействие между индивид-потребител и пациент или 

лекар до достъпа и разпространението на медицинска информация или до насоки и 

подкрепа по здравен въпрос.[6] Общественото здраве и употребата на мрежата като 

средство за търсене на информация се определят не просто от вида и разнообразието на 

ресурсите, но преди всичко на потребителите: те са много, различни и анонимни. 

Преките последствия за здравната система са следните: променя се самата ѝ структура, 

същността на връзката лекар-пациент, както и конкретните медицински резултати. 

Всичко това е възможно благодарение на над 70 000 уебсайта, осигуряващи здравна 

информация. Причините за повишеното търсене и приоритетна употреба на интернет 

като средство, осигуряващо здравна информация, могат да бъдат обособени в следните 

категории:  
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–  преди всичко развитие на т. нар. участващ здравен потребителски модел, в 

който пациентът е активна страна по отношение на самия себе си приоритетно през 

информацията, която е в състояние да потърси, извлече, проучи и синтезира за себе си, 

ползвайки интернет; 

–  нарастване на количествата здравна информация в мрежата; 

–  акцент върху грижата за себе си и превенцията; 

–  процесите на застаряване на населението като цяло, което води и до увеличение 

на хроничните заболявания и заболяемостта като цяло; 

–  повишаване на интереса към алтернативните методи на лечение; 

–  гарантираната анонимност; 

–  разнообразието на самата информация. 

Съобразно различните цели, които преследва, търсенето на медицинска 

информация се осъществява: 

–  директно; 

–  чрез онлайн участие в здравни форуми и пациентски групи; 

–  чрез онлайн консултации със специалисти; 

–  информацията е съчетана между достоверни и недостоверни източници; 

–  77 % търсят информация за конкретни болести; 

–  54 % информация за болести  на други хора; 

–  90 % търсят информация за поставено лечение след диагноза; 

От Google отчитат половин милиард търсения на месец на информация, свързана 

със здравето[7].Тя влияе на процеса на взимане на медицински решения и на грижата за 

себе си. 47 % от потребителите споделят, че намерената информация влияе на техните 

планове за лечение. Внимание заслужават т. нар. групи за подкрепа, които осигуряват 

социална подкрепа и споделени преживявания, изпълнявайки ролята на механизми за 

овластяване в общността. Те са полезни, удобни, разполагат с емоционална подкрепа, 

достоверна информация, анонимност, селективност при отговарянето, възможност за 

своевременна реакция, неограничен брой участници, сред които и лекари, разнообразие 

от мнения, експертиза и преживявания. Анонимността създава групова принадлежност 

като много от демографските или физически разлики се заличават. Медицинската 

информация се търси преди или след посещението при лекаря. 
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Импликации за здравната система 

Нарасналото потребителско участие в интерактивната здравна комуникация 

влияе на състоянието на здравните системи основно чрез разпространението на 

информация, промоция на здравето, социалната подкрепа и здравните услуги. 

Позитивните аспекти предполагат по-добре информирани решения за пациентите, по-

добри решения за избор на лечение, по-здрава връзка лекар-пациент, по-добри резултати 

и по-ефективни услуги. Широкото разпространение и достъп до здравна информация в 

Интернет води до безкрайни възможности за информация, преподаване и връзка, 

обхващайки и по-отдалечени територии. Изборът става комплексен. Негативните 

аспекти предполагат по-слаба връзка лекар-пациент, по-лоши резултати, подвеждаща 

информация и неподходящ избор на лечение. Чест казус е по-добрата информираност на 

пациента относно спецификата на собственото му заболяване, което води до оспорване 

експертизата на лекаря и разколебано доверие. Много лекари се чувстват заплашени от 

загубата на власт спрямо отношението лекар-пациент. 

 

Проблеми при търсенето на медицинска информация в Интернет 

На първо място информацията е прекалено много, често пъти източникът е 

неясен, както и използваният език. Може би най-същественият недостатък е, че интернет 

е флуиден, непостоянен източник на информация, в който сравнително бързо новото 

остарява и става неактуално, а самото търсене, въпреки своята привидна достъпност, се 

определя от образователното и езиковото ниво на потребителите. Повече от 90% от 

потребителите са доволни от намерената информация.[8] Невярната медицинска 

информация може да бъде животозастрашаваща (непроверени лекарства, фалшиви 

надежди и неточна информация, базирана на ненаучни факти и доказателства).  

Всъщност мрежата се е превърнала в нещо като жълта преса, където всеки с достъп до 

интернет може да се изяви като автор и издател  на материали по разнообразни теми, а 

липсата на умения за оценка и отсяване да бъде фатална. 

 

Вместо заключение: перспективи 

Процесът „търсене на здравна информация в мрежата“ може да бъде разгледан 

като комуникационен, а не като информационен. Удовлетвореността на пациента е пряко 
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свързана не толкова с достъпа или наличността на медицински услуги, а предимно с 

качеството на преживяната комуникация. В този смисъл комуникацията лекар-пациент 

и търсенето на допълнителна здравна информация в Интернет са пряко свързани и 

влияещи едно на друго. В основата и на двете е разговорът и обратната връзка между 

правилно зададените въпроси и получените отговори. 
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Abstract 

The following article gives a close look over the disinformation processes, their impact over 

the society and the individual person as a single social entity. Discussed are the main problems 

that arise from the usage of disinformation processes that have direct impact over the 

government, and the society. The following article aims to present to the academic community 

what are the cons of using the disinformation, and how to cope with the social and public 

problems emerging from the usage of this psychological method. 
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1. Определение 

Дезинформацията е процес на въвеждане в заблуждение посредством 

предоставяне на невярна, частична и/или манипулирана информация. 

Така приведеното определение се различава от наложилото се от Oxford Living 

Dictionary: „Лъжлива информация или пропаганда, генерирана от правителствените 

структури, насочена към въвеждане в заблуда на противника или СМИ .”.  

Причината е, че в редица случаи дезинформацията в съвременните общества е 

продукт, генериран от неправителствени организации, както и от средствата за масово 

осведомяване. В същото време не е задължително процесите на информационно-

психологично въздействие, да се извършват посредством политически или финансов 
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натиск. Това е отдавна дискредитирала се практика, която носи повече негативи 

отколкото реални ползи.  

Информацията се интерпретира така, че да се синхронизира с постигането на 

конкретни цели. Целите могат да бъдат както държавни така и частни. 

Взаимодействието между държавни и частни цели поражда различни по вид 

дезинформационни процеси. Независимо от вида на тези процеси, всеки един от тях 

влияе върху обществените нагласи.  

Разпространението на невярна информация е основен прийом при осъществяване 

на терористични и диверсионни дейности. Дезинформацията, като спомагателен 

елемент в съвременните тактически операции е определящ фактор при реализирането 

на подривнo-диверсионни мероприятия.  

Поради своя характер,  използването и за граждански цели води до зараждане на 

деструктивни процеси. Тези процеси представляват непосредствена заплаха за 

националната сигурност и често са необратими. 

 

2. Основни характеристики на дезинформацията 

Дезинформацията е комплексен процес. Тя е в състояние както да 

подпомогне запазването на съществуващото статукво така и да го отмени 

безвъзвратно, като при това използва един и същи механизъм в процеса на 

реализация. 

Дезинформацията е тясно обвързана с контрола над информационните потоци.  

Много често информацията се употребява като катализатор в случаите, когато е 

нужно да бъде прието важно за обществото решение. Прието е това да се постига 

посредством акцентиране върху отделни нейни компоненти. В този случай ролята на 

информацията в материалния свят може да се окаже много по-голяма от тази, която ни 

се представя. 

Социалната дезинформация способства за укрепването на обществената вяра, 

когато обективните дадености пораждат съмнения. В същото време тя може да повлияе 

негативно върху политическото управление на обществените структури. Основната 

причина за подобен вид противоречия е характерът на процесите, свързани с 

манипулирането на информационните потоци.  
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Устойчивостта на управлението се намира в непосредствена зависимост от 

обективната оценка на заобикалящата реалност. Подобен вид оценка изисква висока 

степен на експертни компетенции. Това предполага изключване на  дезинформацията 

от процеса на вземане на решения.  

Наличието на дезинформационни  компоненти във вертикалната структура на 

управлението влияе отрицателно върху експертните анализи. Причината за това е, че 

подобно наличие въздейства на обективността на оценката на състоянието и резултатите 

от протичащите процеси. 

Независимо дали дезинформацията се използва от частни или държавни 

структури тя е насочена срещу интересите на обществото.  

Това се определя от факта, че дезинформационните процеси генерират 

невежество. 

Невежеството, от своя страна, е средата, в която се зараждат и развиват 

дезинформационните процеси. То не допуска наличието на компетентност.   

Очевидно е, че дезинформацията е синергетичен процес, който може да има 

непредвидими, от стратегическа гледна точка, последствия за обществото и в крайна 

сметка да доведе до разрушаване на държавността. 

Дезинформацията е подчинена на обективно действащи закони. Най -важните от 

тях са: 

• Закон за мултиканалният характер на информационните процеси – Според 

този закон масовото съзнание получава информация както от официални така и 

от неофициални канали. Филтрирането на достъпа до определена информация в 

официалните канали на практика не възпира получаването на информация по 

неофициални такива.  

• Закон на информационните слоеве – Всяка информация съдържа както 

фактите за конкретно явление или обект,  така  и някаква форма на 

интерпретация. Това определя манипулативния характер на въздействие върху 

потребителя на тази информация. В редица случаи интерпретацията оставя 

незабелязана от страна на манипулирания обект. 

• Закон за активната роля на аудиторията – Съобщенията са податливи на 

въздействие както от страна на подателя, така и от страна на получателя 
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(потребителя). Това, което е характерно в случаите на дезинформация е, че 

ролята на потребителя (потребителите) многократно надвишава тази на 

подателя. 

• Закон на информационното усилване – Всяко предаване на информация води 

до нейното манипулиране (целенасочено или неволно). В резултат на това 

информацията не може да съществува в своя първоначален вид в 

информационното пространство.  Съвсем естествено това води до промяна на 

приоритетите в масовото съзнание. Информационното изкривяване в този случай 

е в пряка зависимост от деформацията на публичните ценности и мотивацията на 

отделните индивиди (ценностната система на индивида). 

Влиянието на средствата за масова информация (СМИ) при дезинформационните 

процеси се изразява във формирането на  обществено-комуникативните нагласи на 

обществото.  

В този случай се използват елементи, посредством които се създава единна 

интерпретация на случващото се, за сметка на манипулация на комуникационните 

канали. 

 

3. Личност и дезинформация 

Възприеманото от индивида е подчинено на чужда субективна 

интерпретация, която е обусловена от различни от неговите интереси. В този 

случай дезинформацията се възприема безкритично, защото вече някой друг преди 

това я е приел като обективна информация. 

Дезинформацията се възприема най-лесно, когато е в съответствие с идеалите, 

които отделният индивид изповядва. 

Идеалите формират личностната и обществена ценностни системи. Липсата на 

критично отношение към идеалите, които се изповядват, води до подчинение на 

дезинформационно въздействие. Осъзнаването на идеалите позволява на обществото и 

изграждащите го обекти да функционират в съответствие с тях. От своя страна това ги 

прави адаптируеми към променящият се свят. Колкото е по-висока степента на 

адаптация на отделните индивиди, толкова е по-стабилно общественото развитие.  

Развитието е възможно само и единствено в условия на осъзнато планиране. 
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Дезинформацията е антитеза на планирането.  

Деструктивната и роля се изразява в подмяна на идеалите, формиращи 

ценностната система на обществото като цяло, както и на индивида, като негов съставен 

елемент. 

Подмяна се реализира посредством налагане  на стереотипи и норми на 

поведение, които са в противоречие с обществените и лични интереси. Това е типична 

за тероризма тактика, която поражда социално напрежение и в крайна сметка неизбежно 

води до насилие. Тази тактика се основава на индивидуалните вярвания. Ако тактиката 

бъде приложена успешно, тя не позволява на индивида да планира своите бъдещи 

действия. Това поражда несигурност и чувство за липса на алтернатива.  

От друга страна дезинформацията може да бъде използвана като основен 

инструмент  за управление на обществото. Това е масово прилагана практика в 

условията на дълбока социално-икономическа или военна криза. 

Хората не желаят да се откажат от своите убеждения и предразсъдъци, дори 

те да са в явно противоречие с обективните реалности. Вярванията на отделният 

индивид се формират въз основа на лични преживявания и опит. Индивидът пречупва 

обществените процеси през призмата на субективните си възприятия и нивото на 

познание за заобикалящата го действителност.  

На практика функционирането на обществото се реализира само и единствено 

посредством поддържането на деликатен баланс между обществените интереси и тези 

на отделния индивид. 

 

Фиг.1. Дезинформация и обществен баланс. 
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В съвременните общества контролът над информацията се използва като 

механизъм за гарантиране на социално-икономическа стабилност (фиг.1).  

В идеалния случай, когато частните и обществените интереси се припокриват, 

нуждата от дезинформация отпада.   

Реално личните и обществените интереси рядко се хармонизират. В този случай 

се зараждат дезинформационнни процеси, чиято задача е да възстановят нарушеният 

баланс. Тези процеси имат субективен характер, с всички произтичащи от това 

последствия. 

В същото време податливостта на обществото на дезинформационно въздействие 

не може да се разглежда като елементарен сбор от тази на отделните индивиди, които 

го съставляват. Ако към това добавим и активната роля на неправителственият сектор, 

който преследва свои цели, е напълно възможно да бъде достигната критична точка, при 

която липсва каквато и да била форма на взаимодействие между частните и  държавни 

интереси. 

 

 

Фиг.2. Възникване на гарантирана нестабилност. 

В този случай свързващото звено между частните и държавните интереси е 

дезинформационна област, която се самоподдържа и постепенно разширява сферата на 

своето влияние. Основният проблем е, че за да съществуват дезинформационните 

структури не бива да допуснат частните и обществените интереси да се пресекат. На 

практика това би довело до сериозно отслабване и/или пълна загуба на техните позиции.  
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4. Дезинформация и държавно управление 

Държавните структури могат да функционират адекватно тогава и само 

тогава когато са в състояние да управляват процесите на дезинформация. 

За разлика от варианта, в които е налице частично или пълно припокриване на 

интересите на обществото с частните, в случаите на дестабилизация е налице постоянна 

борба за налагане на влияние над средствата за масово осведомяване.  

Характерно за тази борба е генерирането на напрежение между отделни социални 

и етнически групи, без реално да съществуват обективни предпоставки за това. 

Подобни процеси са характерни за общества, функциониращи на пазарен принцип, при 

които държавата не е действащ пазарен субект. Тези процеси са обвързани с 

реверсивни форми на дезинформация, които неминуемо пораждат вътрешни конфликти. 

При обществата, които претендират за демократична форма на управление, 

суверенът е обществото. Това общество обединява в единна обществено-политическа 

система отделните индивиди, независимо от различията в техните интереси и 

морално-етичните ценности. Логично е управлението (което е избираемо) е да бъде 

подчинено на суверена. Това обаче изисква частните интереси, на тези, които са избрани 

да управляват обществото, да съвпадат с обществените. На практика това е идеален 

случай. Реалното съществуване на подобен модел в рамките на общество, изградено на 

пазарен принцип от взаимно противоречащи си структури е невъзможно. Това поражда 

необходимостта от наличие на дезинформационен елемент, който да балансира 

неустойчивата структура. Дезинформацията от своя страна увеличава ентропията в 

управлението. В същото време тя може чувствително да ограничи възможните 

алтернативи при приемане на крайни решения, свеждайки ги до една единствена.  

В този случай държавните структури не са в състояние да изпълняват 

управляващи функции, а преминават към контролни такива. Това неминуемо води до 

грубо нарушаване на обществено-политическите договори, изразяващо се в неспазване 

(поради явна невъзможност) на поетите ангажименти.  

Нарушаването на поетите ангажименти предизвиква социално недоволство.  

При липсата на външна заплаха това недоволство започва да търси 

първопричината за проблемите вътре в обществото. В опитите си да съхранят своето 
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влияние, дезинформационните структури (правителствени или частни), насочват 

общественото недоволство към съществуващите различия. Ако тези различия са само 

и единствено социални, това може да продължи неопределен период от време. Ако 

обаче различията са етнически и/или религиозни това неминуемо води до прояви на 

насилие и разрушаване на държавността. 

Проявите на насилието се проявява тогава, когато се премине критичната 

точка, след която дезинформацията изцяло е заменила експертния контрол.  

В този случай обектите на контрол се трансформират в управляващи обекти и 

системата изпада в състояние на гарантирана нестабилност (фиг.3). 

 

 

Фиг.3. Влияние на дезинформацията върху управлението. 

Гарантираната нестабилност възпрепятства устойчивото развитие на 

обществото и поражда некомпетентност.  

Некомпетентността акумулира нови нива на дезинформация, които от своя 

страна увеличават социалната ентропия. Това е самоподдържащ се процес, при който 

точката на затихване съвпада с пълното разрушаване на обекта (обектите), върху които 

паразитират дезинформационните структури.  

Една от съвременните прояви на това явление е образованата 

некомпетентност.  

На практика това е типично явление за обществата, подчинени на механизмите 

на пазарната логика.  
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Разпознаването на образованата некомпетентност, като форма на дезинформация 

е сложен процес. Обикновено подобен род дейност се прикрива зад термини като 

„иновативност”, „креативни решения”, „съвременни постижения” и др.. В същото 

време съществуването на правителствени и неправителствени структури, генериращи 

подобен вид дезинформация, е в зависимост от гарантирането на субсидиране и медиен 

интерес. В този случай фактите и анализите биват заменяни с емоционално въздействие 

и следване на политически коректни модели.  

Този вид дезинформация е пагубна за развитието на науката, а от там и за 

конкурентността на индустрията като цяло.   

Още по-тежки са последиците за развитието на образованието и формирането на 

ценностна система сред подрастващите.  

Обективно погледнато този вид дезинформационни процеси са пагубни за 

националната сигурност и би следвало да бъдат превантивно елиминирани.  

 

5. Последствия от използването на дезинформация  

Последствията от дезинформацията имат реален характер както за 

отделните индивиди така и за обществото като цяло.  

Дезинформацията, като антитеза на информацията оказва също толкова 

голямо въздействие върху системите, на които въздейства. 

Независимо дали става дума за целенасочена (планирана) дезинформация или за 

стихийна дезинформация, на практика резултатите винаги се свеждат до следното:  

• Налагане на определени изводи и обществени нагласи; 

• Провокиране обществен безпорядък; 

• Потискане към неконтролируеми действия; 

• Когнитивна агресия и психосоматични изменения. 

Като най-сериозен проблем на дезинформационното въздействие може да се 

посочи т.н. „борба с фалшивите новини”. На практика под този термин се прикрива 

информационна диктатура.  

Проявите на информационна диктатура лишават обществото от алтернативно 

познание. Липсата на алтернативно познание води до застой, защото елиминира 

елементите на конкурентност.  В същото време опасността, прогресивни идеи и/или 



31     ГЕОРГИ Т. ГЕРАСИМОВ 

Ethical Studies (ISSN 2534-8434), Vol. 5 (2), 2020 

концепции да бъдат игнорирани, за сметка на други, обявени за „достоверни” и 

„обществено значими”, чиято популярност нараства неимоверно. 

Безспорно най-големият проблем от въздействието на дезинформацията върху 

отделната личност е свързан с когнитивните изменения, които предизвиква.  

Този ефект е познат като мисинформация (misinformation effect) и е типичен 

пример за ретроактивна интерференция.  

В резултат на дезинформационно въздействие индивидът не е в състояние 

обективно да  възпроизведе реални събития, дори да са се случили с него самия.  

Спомените загубват връзка с реалните събития, деформират се, а в редица 

случаи  биват лишени от логична последователност. Основна причина за това е самата 

същност на човешката памет, която е изключително податлива на внушаемост и 

социални очаквания. 

Ако трябва да обобщим – отрицателният ефект от използването на  

дезинформация се проявява в появата на неточни, а в някои случаи неверни спомени. 

Независимо от изключително тежките последствия, които подобен род реакции 

имат върху съдебната система, никой не носи юридическа отговорност за подобни 

действия. Това създава чувство на нарушена правна справедливост, сред членовете на 

обществото. 

Елизабет Лофтус (Elizabeth F. Loftus) подробно анализира този проблем още през 

70-те години на миналия век. Предприетите към настоящият момент юридически мерки 

обаче, не успяват да изградят единна концепция за неговото разрешаване. 

Дезинформацията води до разрушаване на правната система, с всички 

произтичащи от това последици за общественото доверие. 

Това важи и за икономическата и научна сфери.  

В редица случаи, на пръв поглед успешни маркетингови стратегии, могат да 

доведат до непредсказуем колапс, а от там и до разрушаване на действащи финансови 

механизми. 

В науката и реалната икономика, последствията са значително по-тежки и 

генерират огромни финансови загуби, а понякога и цивилни жертви.  

 

6. Заключение 
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Масовото използването на дезинформационни кампании в гражданското 

общество е проблем, който изисква незабавно решение. 

Към настоящия момент  средствата за масова информация са главен инструмент 

за провеждане на информационно-психологично влияние. Масовото съзнание се 

формира от налаганите от тях твърдения и стереотипи.   

От друга страна тези средства все по-често се използват за провеждане на 

политики, които са в пряко противоречие с обществените интереси.  Причината за това 

е, че държавните структури абдикират от управленските си задължения, като 

отговорностите се прехвърлят върху лица и организации, които не са оторизирани за 

това от обществото. В редица случаи това е продиктувано от комерсиални интереси 

и е подчинено на пазарна логика.  

Пазарната логика обаче генерира социална ентропия, която поражда 

деструктивна дезинформация. 

Замяната на реалното управление с някаква форма на контрол, елиминира 

възможността за  въздействие върху протичащите социално-икономически процеси. 

В резултат на това дезинформацията играе все по-често ролята на балансьор, в 

лишените от устойчивост демократични общества. 

Подобно състояние може да бъде определено само и единствено като системна 

дестабилизация.  

Информационно-психологическите прийоми, не бива да бъдат използвани в 

мирно време, независимо от мотивите, които се изтъкват. 

От правна гледна точка дезинформацията е форма на тероризъм и би следвало 

да бъде разглеждана като такава. Пазарните принципи не могат да служат като 

оправдание за нейното използване.  

Социално-икономическата стабилност би следвало да се поддържа само и 

единствено посредством стратегически обосновани управленски решения, а не при 

използване на когнитивно въздействие.  

Целта на настоящият доклад е да разгледа някои от основните проблеми, 

свързани с прилагането на информационно-психологически методи за въздействие. 

Темата е силно подценявана, а в редица случаи и умишлено манипулирана. Проблемите, 
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пред които съвременното общество е изправено са добре познати. Това важи и за 

методите за тяхното решаване.  

Отказът да се приеме обективната реалност, не гарантира липсата на външно 

въздействие. 

Природните и социално-икономическите закони имат своя неотменима логика, 

която не бива да бъде пренебрегвана. 
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2.3. Offensive defense 

Normally, defends against cyber attacks involves hardening one’s computer and 

network infrastructure by installing defensive programs, configuring them properly, regularly 

updating the systems, and monitoring them for early signs of attacks. However, occasionally 

the defenders have the opportunity to take more aggressive actions, in order not just to stop but 

also to hurt the attackers – actions, which are sometimes called “hacking back”. Such 

opportunities often present various ethical dilemmas regarding the proper way to proceed 

[SolidState]. 

2.3.1. Accessing criminal infrastructure 

Attackers almost never use their own computers to conduct an attack. They either use 

somebody else’s machine that they have hacked into, or they set up cheap or free accounts at a 

cloud hosting provider. Since they have to access this machine, in order to conduct the attack 

from it, they need to set up remote access to it. Sometimes, either due to sloppiness or due to 

the incompetence of the attacker, this remote access is not properly secured. In such cases, when 

the victim detects an attack coming from that machine, they are able to access it remotely too. 
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This has clear benefits for the defender. Often it means stopping the attack by removing 

or otherwise disabling the attacking programs running on the remote machine. It can also allow 

the gathering of valuable data about the attacker – data, which can help with the investigation 

of the incident and can be provided to the law enforcement. 

On the other hand, accessing somebody else’s machine without authorization is at the 

very least legally questionable in most jurisdictions. Furthermore, any actions taken to stop the 

attacking software from running risk to damage something else on the machine – and in at least 

some cases, this machine belongs to an innocent victim that the attacker has hacked. 

2.3.2. Taking down criminal infrastructure 

A more extreme case of the above is when the defenders disable not just the attacking 

software running on a single machine that is attacking them. Attackers often harness thousands 

of hacked machine into so-called “botnets” that are used to attack victims indiscriminately. If 

this infrastructure, used by the attacker, is itself vulnerable to being hacked into, there exists 

the possibility to disable it entirely and thus put a stop not only on the attacks against one’s own 

machines but also make them stop of all the victims of the criminal. Examples of such 

operations of taking down botnets include [Boscovich, 2011], [Fisher, 2017], and [Vojtěšek, 

2019]. 

While the benefits from such actions are quite obvious, they are also much riskier, 

because the bots are running on a large multitude of different machines, the exact specifics of 

which are not known sufficiently well. The risk that the takedown of the attacking software 

would make at least some of them inoperable, thus causing harm to their legitimate owners, is 

much higher. This is why such activities are usually undertaken in coordination with law 

enforcement and only after careful weighting of the different arguments for and against and 

when no better alternative can be found. 

2.3.3. State-sponsored cyber operations 

The days when hackers were mostly smart kids working alone from their mother’s 

basement are long gone. Nowadays the vast majority of cyber attacks are caused  by professional 

criminals, often working for criminal organizations. However, there is increased percentage of 

attacks in cyberspace that are state-sponsored. In fact, there is an ongoing world-wide low-

profile cyber conflict, involving many nations. In most cases their activities are related to cyber-

espionage but, increasingly, other kinds of actions are undertaken as well. One example is the 
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Russian influence campaign during the US Presidential elections in 2016. Another is the 

activities of North Korea, which often targets financial institutions and steals financial assets, 

in order to finance its nuclear program [Wainer, 2019]. 

In some cases, however, these cyber attacks are much more direct and aim to cause harm 

to some physical infrastructure of the adversary. Probably the best known example is the 

Stuxnet virus [Shearer, 2010], which was developed by the USA and Israel (with some minor 

participation of the UK, France, and the Netherlands) and was used to infect the computers 

controlling the uranium enrichment centrifuges of Iran and to damage these centrifuges by 

operating them improperly, thus setting back Iran’s uranium enrichment program for several 

years. 

These kind of offensive cyber activities pose their own kind of ethical dilemma. On the 

one hand, the people conducting them usually serve in the military and it is their duty to conduct 

these attacks, in order to harm an adversary of the country they serve. On the other hand, such 

activities often have unintended consequences and do harm innocent victims. For instance, 

while indeed most Stuxnet infections were in Iran, as every virus, it spread uncontrollably and 

hit victims in Indonesia, India, Azerbaijan, Pakistan, and even in the USA itself. In another 

example, NotPetya, a ransomware worm that was developed by Russia and used against 

Ukrainian targets, managed to spread globally and cause more than $10 billion damage to 

completely unrelated companies around the world [Greenberg, 2018]. 

2.3.4. Unlocking smart phones 

Contemporary smart phones (especially the iPhone) are very well-protected. The 

contents of their storage is encrypted and cannot be decrypted unless the user unlocks the phone. 

Given that these days people store information about their whole lives on their smart phone, 

such measures are very important, in order to protect the data if the phone is stolen, for instance. 

However, by itself, technology is ethically neutral. It benefits all of its users – be they 

good or bad. The same technology that prevents the data of theft victims from being accessed 

by the thief also prevents the law enforcement from accessing the data stored on a criminal’s 

phone. This is causing an endless amount of frustration among the law enforcement officials 

and they keep insisting that the technology companies should provide some way to access 

lawfully the encrypted contents of these devices. 
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A particularly well-known case was when the FBI wanted to decrypt the contents of the 

iPhone belonging to a domestic terrorist involved in a mass shooting who was already dead and 

could cooperate [James, 2016]. Attempting to guess the unlock code would have resulted in 

progressively increasing times until the next guess was allowed and after 10 incorrect guesses 

the device would have erased its contents anyway. The FBI demanded that Apple produced and 

new version of the operating system of the device that disabled this protection and pushed it to 

the phone in question. Apple refused, arguing that doing so would reduce the security of all 

users of their devices. The argument went to court but eventually the FBI dropped the case, 

after finding an undisclosed method to hack the device despite the protection. 

However, such situations present a clear ethical dilemma: should the company-producer 

cooperate with law enforcement in order to help solve a crime (and potentially save human 

lives) – or should it rather refuse and help preserve the security of everyone, including the 

criminals? 

2.3.5. Encryption backdoors 

An issue similar to the one described in the previous section is posed by the so-called  

encrypted instant messengers. Those are mobile applications that allow their users to 

communicate in real-time via text messages, voice, and video. There are many of those – Signal, 

WhatsApp, Telegram, etc. When the encryption protocols used by them are implemented 

properly, the communication is end-to-end encrypted, meaning that only the two 

communicating parties can decrypt it at their respective ends. Even the company that has 

produced the application and is running the servers through which the communications are 

passing is unable to decrypt them. 

On the one hand, this is a wonderful property that helps protect the privacy of the users. 

On the other hand, a relatively small percentage of the user population (drug dealers, terrorists) 

use it to communicate securely and avoid law enforcement interception. 

Naturally, this does not sit well with the law enforcement officials and there are periodic 

calls that the companies producing these applications should built into them some way that 

allows the law enforcement to listen in, when empowered by an appropriate search warrant. 

Unfortunately, as the cryptography experts keep insisting, there is no way to achieve such 

selective access. If the backdoor is found, it can be used to violate the privacy of any user. Plus, 
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nothing prevents the criminals from using an application that does not contain such a backdoor. 

After all, the necessary mathematical algorithms are accessible to anyone. 

In the USA, the most recent developments in this area was a speech by their Attorney 

General William Barr [Owen, 2019]. He repeated the calls for the communication companies 

to implement such access for the law enforcement and implied that if they don’t do it on their 

own free will, the politicians will pass the necessary laws that force them to do so. In fact, such 

legislation has already been passed in Australia. 

The ethical dilemma here is clear. Should the government be forcing an issue that would 

threaten to reduce the security of all citizens – in the name of solving (or even preventing) 

crimes that threaten the security of a few citizens? And should the technology companies 

cooperate, if they have the choice in the matter? These questions should be considered in the 

context that even without access to encrypted communications, the police is far from helpless 

to solve such crimes. 

2.3.6. Government spyware 

As mentioned in the previous section, the police has alternate means to monitor the 

conversation of criminals when end-to-end encryption is involved. One of them is infecting the 

criminal’s phone the malware. The encryption is end -to-end, which means the communication 

cannot be read in-transit – but it is decrypted at the endpoint, meaning that malware running on 

the endpoint would be able to access its contents and , if necessary, forward it to the law 

enforcement. 

This isn’t as convenient as a backdoor built into the encryption protocol. The main 

problem is that such and approach does not scale well. You might be able to infect the phone 

of a single suspect, but doing it for thousands of people is problematic. Somebody (most likely 

the Italian police) has had the bright idea of solving this problem by Trojanizing popular mobile 

applications and uploading them to the official Android Play Store [Franceschi-Bicchierai, 

Coluccini, 2019]. 

The ethics of such an approach (even if we leave aside its legality) is clearly 

questionable. The malicious applications have endangered the privacy and security of all users 

– not just of selected suspects. 
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2.3.7. Whitelisting government malware 

Given that the approach described in the previous section has become a reality and that 

it was discovered by security researchers, an interesting question arises. Should the producers 

of anti-virus programs “whitelist” (i.e., avoid the detection of) government-created malware – 

in order not to jeopardize a possibly ongoing investigation or an intelligence operation? 

Fortunately, to the best of our knowledge, this question has never had to be answered in 

practice yet. Many anti-virus companies maintain that it is against their policy to do so 

[Westervelt, 2013]. However, it is questionable how much they would be able to resist if, say, 

served with a National Security Letter. When the Stuxnet virus was discovered and it became 

clear that it was US-made and was targeting Iranian installations, at least some American anti-

virus researchers had doubts whether it would be proper to go public and disclose the operation. 

On the other hand, it is likely that this question will never have to be tested in practice, because 

it is relatively easy for a government intelligence agency to create malware that is not detected 

by any of the existing anti-virus programs (and to do so without any cooperation whatsoever 

from the producers of these programs) and by the time it is actually discovered, it has already 

done its work and the operation can be safely shut down anyway. 

2.3.8. Anti-virus companies creating viruses 

There is an even more interesting, from the ethics perspective, question than should the 

anti-virus companies avoid detecting government malware. This is the question should the anti-

virus companies create new viruses themselves? 

Anti-virus companies are often accused of doing that, based on the primitive reasoning 

that the more viruses there are, the more demand their will be for their products. Of course, this 

reasoning is completely unfounded – there are more than enough malicious programs floating 

around and new ones are created at the rate of more than a million per day. The ant i-virus 

companies are overworked and barely capable of keeping up with this glut; they certainly have 

neither the time, nor the inclination of create even more malware. However, as explained in 

[Bontchev, 1998], there are cases when the question is not so clear-cut. 

When Microsoft changed the macro programming language of Microsoft Word from 

WordBasic to Visual Basic for Applications (VBA) in 1997, they included a converter that 

would automatically translate the WordBasic macro of any opened document into VBA. This 

was done in order to ensure that existing macro packages that the users had would continue to 
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work – because starting from Word97, Microsoft Word can no longer execute WordBasic 

programs. Unfortunately, this means that the existing WordMacro viruses in any opened and 

infected document would be automatically converted into VBA too. WordBasic and VBA are 

two completely different languages, with different syntax and different internal representation. 

Such a conversion would effectively result in a new, previously unknown virus. 

Some anti-virus researchers expressed the view that we should perform this action 

ourselves – take all existing WordBasic macro malware and produce the corresponding VBA 

malware from it (essentially creating new viruses in the process), then implement detection of 

the new malware in our products, so in the cases that it was created “naturally” in the wild, our 

products would already be capable of detecting it. 

The grounds of this suggestion were clearly ethical and well-meaning – the idea was to 

do what is our duty and to provide the best protection to our users that we could. On the other 

hand, some of us argued that since we have vowed to fight computer viruses, it would be 

unethical for us to create more of them. A detailed discussion of the negative effects of such an 

act can be found in the paper cited above. Furthermore, we managed to come up with a method, 

that allowed us to implement detection of these possible future viruses without actually creating 

them [Bontchev, 2000]. 

2.3.9. Beneficial viruses 

Traditionally, computer viruses have been used for various malicious purposes. 

However, given that they are just programs (that can replicate themselves), people are often 

questioning whether they could be used for something beneficial, too. Even the pioneer in the 

theory of computer viruses, Dr. Fred Cohen, has expressed such ideas. 

A detailed discussion of the technicalities and the feasibility of this idea is beyond the 

scope of this paper. However, we would like to point the reader to a paper of ours [Bontchev, 

1994], where this issue is discussed extensively. Despite being written quarter of a century ago, 

all the arguments presented there are still valid and actual. The general conclusion is that no, it 

is not possible to have beneficial computer viruses. Any beneficial program capable of self-

replication would install itself on the user’s computer only with the explicit permission of the 

user, would use cryptographically strong means for authentication (digital signatures), and 

wouldn’t call itself a virus. 
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2.4. Vulnerability disclosure 

Occasionally, security researchers discover vulnerabilities in the computer systems they 

work with. Silently exploiting them for their own benefit and to the detriment of the owners of 

these systems would be, of course, unethical. However, even revealing these vulnerabilities, so 

that they could be fixed, is fraught with ethical dilemmas. This section will attempt to cover 

these dilemmas. 

2.4.1. Full vs. coordinated disclosure 

There are two main schools of thought regarding how the information about a 

vulnerability should be disclosed [Trull, 2015]. The first school of thought, the so-called “full 

disclosure”, maintains that the information should be made public, available to anyone who is 

interested. 

The main advantage of this approach is that it has a wide reach and any user of the 

vulnerable product can be informed about the vulnerability. Unfortunately, the main 

disadvantage of this approach is that malicious actors would also be informed and  are likely to 

start exploiting the vulnerability for criminal purposes and to the detriment of the legitimate 

owner of the vulnerable installation. 

The second school of thought is that the vulnerability should be disclosed privately to 

the company making the vulnerable product and sufficient time should be allowed for the 

company to publish a fix before the vulnerability is made public. Originally, this was called 

“responsible disclosure” but due to the implication that any other disclosure method is 

considered “irresponsible”, nowadays the term “coordinated disclosure” is used instead. 

The advantage of this method is clear – only the company responsible for fixing the 

product is informed and the problem can be fixed before any bad actors get the chance to exploit 

the vulnerability. Unfortunately, companies often tend to ignore or downplay private reports of 

security problems in their product – while a public report tends to force them to fix it. In addition, 

the term “sufficient time to fix the problem” is rather ill-defined and subjective, although often 

a period of 90 days is used. In one extreme case the person reporting a security issue was 

arrested and convicted for hacking [Osborne, 2016]. 

Which disclosure approach to use is an ethical dilemma for the security researcher 

discovering the vulnerability. Probably the most ethical approach is to use a combination of 

them – attempt coordinated disclosure first and then go with full disclosure if the company does 
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not react or refuses to address the issue. Various resources for aiding coordinated disclosure 

exist. For instance, the US CERT has published guidelines on the subject [Householder, 

Wassermann, Manion, King, 2017]. There exists a whole platform [HackerOne], specialized in 

coordinating the reports of vulnerabilities from the security researchers with the companies 

affected by them. 

2.4.2. How much to publish 

Another ethical dilemma that a security researcher who has discovered a vulnerability 

often faces, especially if doing full disclosure, is how much information exactly to publish. A 

technical explanation of what the problem is, how to check for its presence, and what is its 

impact (and the possible mitigations) is, of course, a must. However, this information alone is 

often insufficient for the average non-technical user to determine whether they are affected. In 

order to solve this problem, researchers often publish a so-called “proof-of-concept” (PoC) – a 

small program that exploits the vulnerability in a non-destructive way, demonstrating its 

existence in some obvious way (e.g., by launching the calculator, or by displaying some 

information that would be otherwise private and unobtainable). 

One the one hand, doing so helps the masses asses whether the vulnerability affects them 

and how serious it is. On the other hand, it allows even unskilled attackers to easily exploit the 

vulnerability. So, whether to include a PoC in a public vulnerability report or not poses an 

ethical dilemma. 

2.4.3. Bug bounties 

Sometimes some companies give monetary rewards to the security researchers who have 

reported a particularly bad security vulnerability in the company’s product – the so-called “bug 

bounties”. Platforms like [HackerOne] coordinate the bug bounty programs of those companies 

who have such programs and ensure that the researchers who report security vulnerabilities via 

the platform receive their reward. 

While it is always nice and stimulating if one’s efforts are rewarded, this has also given 

rise to the opposite extreme. Some researchers refuse to submit bug reports unless they are 

rewarded appropriately. Their logic is that they have done some work on behalf of the company 

(who really should have found the problem in its product itself) and they are entitled to a 

compensation – the so-called “no more free bugs” slogan. 
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It is an ethical dilemma that the security researcher who has stumbled upon a 

vulnerability faces. On the one hand, reporting it and having it fixed is the duty of the security 

researcher. On the other hand the logic of refusing to do the job of a large corporation for free 

also has its merit. 

2.4.4. What to do if the company doesn't react 

In some cases, when the security researcher who has discovered a vulnerability in some 

company’s product, decides to take the coordinated disclosure route, and contacts the company 

in question, the latter does not respond at all, or refuses to acknowledge the seriousness of the 

problem and/or to fix it. Such cases pose another ethical dilemma. 

One the one hand, the researcher could decide to disclose the vulnerability publicly, 

hoping that pressure from the public would force the company to fix the problem. But, as 

mentioned in the previous sections, this is likely to inform the bad actors too, leading to 

unintended damage to the society. On the other hand, the researcher could decide not to disclose 

the problem. But in such cases the vulnerability remains unfixed and there is always danger that 

the cyber criminals would discover it on their own – again resulting in damage to the society. 

All these cases are usually not equivalent; in every particular case the researcher should 

consider the circumstances carefully and should take the correct decision in accordance to their 

ethical principles. 

2.4.5. Sale of exploits 

An extension of the case of bug bounties is when the security research simply sells 

knowledge about the vulnerability they have found (and how to exploit it) not to the company 

that is making the vulnerable product but to the highest bidder. Market demand for such goods 

definitely exists, as witnessed by the existence of several companies whose main line of 

business is brokering such deals. One of the best known companies of this kind is Zerodium; 

they often publish their “price list” of the kind of vulnerabilities they are willing to buy and the 

prices of some often exceed a $1-2 million [Greenberg, 2015]. 

Such companies often advertise their services as being able to help security researchers 

who have found a vulnerability to get a fair price for their hard work. However, anybody 

considering doing business of them should be aware that they are likely to sell the vulnerability 

to governments. In some cases these governments might use it perfectly legally – e.g., in order 

to obtain access to a criminal’s computer system after obtaining a proper court order. However 
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not all governments are democracies and sometimes the buyers are likely to use it against 

political dissidents, suppressed minorities, and in other unsavory ways. Once the researcher has 

sold the vulnerability to a brokerage company, they have no control over who and how would 

use is further. 

In addition, the marketplace of such vulnerabilities is often risky and not all participants 

are sufficiently trustworthy, as explained in [Miller, 2007]. 

2.4.6. Sale of data leaked in breaches 

As the world becomes increasingly computerized, practically every company keeps 

computer databases containing all kinds of information. Very often this information is sensitive. 

It could contain business data, like customers, financial records, etc., or personal data – names, 

addresses, buying habits, and so on. Unfortunately, not every company employs sufficient 

security workforce to safeguard this information. As a result, the sensitive information is often 

leaked outside the company. This process seems to get progressively worse with time – for 

instance, 2019 was the worst year (with the most data breaches) so far [Turner, 2019]. One of 

them even occurred in our country, when personal data for practically the whole adult 

population of Bulgaria was made publicly available [Krasimirov, Tsolova, 2019]. 

The leaked data often finds its way to underground marketplaces where hackers offer it 

for sale. The data sold this way is often humongous (multiple gigabytes) and the prices are 

relatively low on a per-unit basis. There is absolutely no background check of the buyers or the 

purpose for which they are obtaining the data – in fact, it is often presumed that the buyers are 

other criminals who will use it for criminal purposes. It could be simple things like spam (when 

e-mail addresses are leaked), credit card fraud (when credit card numbers are leaked), or even 

something more convoluted, like identity theft, blackmail, finding prospective targets for a 

burglary, and so on. 

This is probably the single ethical issue described in this paper which we do not think 

poses any ethical dilemmas. We firmly believe that the sale of illegally leaked confidential data 

is unethical. However, taking measures to prevent future data breaches could pose an ethical 

dilemma. For instance, the study [Choi, Johnson, Lehman, 2019] shows that taking such 

measures in a hospital environment made the systems harder to use by the medical personal 

and, as a consequence, increased the mortality rate of the patients. 
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2.4.7. Whistleblowing 

A somewhat related issue to discovering a security vulnerability in a product is 

discovering proof of wrongdoing in an organization. Normally, the ethical decision would be 

to report this wrongdoing to the authorities – this is known as “whistleblowing”. Things get 

complicated, however, if the organization in question is part of the “authorities” – i.e., is a 

government organization. Even further complications arise when the person who has 

discovered the problem works for this organization, when it is an extremely sensitive security 

or military agency, and when its employees are bound by law to maintain secrecy. While in 

most democratic countries there exist established means and processes to report such problems, 

they are often ineffective and the reporters often found themselves ignored or even persecuted 

in various bureaucratic ways. 

A typical example of such a situation was the case of Edward Snowden – a contractor 

for the National Security Agency who discovered that the Agency was breaking the law by 

monitoring the phone calls of American citizens [Wired, 2014]. He found the illegal activities 

so egregious and the reporting process so inadequate, that he saw himself forced to flee the 

country, taking with himself a large archive with documental proof of this wrongdoing and 

providing it to various media outlets. 

His actions are an excellent example of the ethical dilemma a person in his position is 

presented with. On the one hand, a government agency was doing something clearly illegal that 

was invading the privacy of millions of his compatriots. Clearly, this had to be reported, so that 

a stop is put to these activities. On the other hand, these activities were not a goal in itself; the 

Agency was doing it in order to fulfill its duty of guarding the country from terrorism and the 

monitoring of phone calls made by Americans was just a by-product of a global dragnet of 

phone call monitoring. Furthermore, by making public a large trove of secret materials, he 

endangered ongoing operations and possibly even the lives of active agents. 

This is a very hard ethical dilemma to resolve and while it is obvious what his decision 

was, it is by far not obvious that it was the most ethical one. 

 

2.5. Artificial intelligence 

Artificial intelligence (AI) has seen strong development and adoption lately. It is a vast 

area, consisting of many different sub-areas like machine learning, computer vision, face 
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recognition, automated language translation, expert systems, and so on. They mostly involve 

developing algorithms that allow computers do perform activities normally associated with 

intelligent beings. However, it is important to always keep in mind that AI is just software. It is 

not really intelligent. It can contain various bugs and reflect the biases of the people who have 

created it. It cannot have ethics of its own. But it is important that the people developing it and 

using its output are aware of the many ethical dilemmas that its use can create. 

2.5.1. Racial biases in machine learning 

Machine learning (ML) is a sub-field of AI. It uses algorithms, which are “trained” to 

recognize patterns by providing them with labeled inputs and letting them choose themselves 

what properties to of the inputs to consider and what weights to assign to them, in order to 

differentiate the “good” from the “bad” inputs. It is important that the human does not had -code 

in the algorithm how the differentiation should be made. The algorithm decides it itself 

(“learns”) by examining the data. 

ML has many applications in areas where pattern detection and classification is 

important. These include from facial recognition, stock market prediction, spam e-mail filtering, 

fraud detection, and many others. However, it is important to note that how good the model 

developed via ML is depends very much on the data it has been given to train from. If the data 

is biased in some way, so will be the decisions of the ML model. The data could even contain 

hidden biases that the person training the mode is not aware of. Since ML is so good at detecting 

patterns, it is likely to “discover” this bias and similarly bias its results [DeBrusk, 2018]. 

For instance, in 2016 Microsoft released a Twitter bot that was using ML to learn to 

converse with other people via Twitter. It was learning from the tweets sent to it. This was 

quickly exploited by pranksters who kept tweeting racist phrases to it. As a result, the bot itself 

became “racist” – praising Hitler and making misogynistic remarks – and had to be taken off-

line. 

In another example, Google engineers built an ML tool to detect automatically offensive 

from inoffensive tweets. When it was tested in the real world, it was found to incorrectly flag 

as “offensive” 1.5 times the tweets from African Americans than those from Caucasian ones. 

The reason was because it was trained mostly in tweets from one the latter racial group, which 

often happens to use slightly different English wording than the other group [MIT, 2019]. 
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In another case, an ML-based facial recognition software was able to identify with high 

precision the faces of Caucasian people – while it often confused with each other the faces of 

people of other races. This was caused by the fact that it had been trained with a database of 

photos of Caucasian faces. For more examples of racial bias in ML models, the reader is referred 

to [Kim, 2018]. 

The developers of such algorithms clearly have the ethical obligation to ensure that their 

algorithms are not biased. This includes not only refraining from intentionally training them on 

biased data, but also doing everything they can with reveal any hidden biases in the data and to 

eliminate them. 

2.5.2. Judicial decisions 

While the examples given in the previous section are mostly curiosities, things are 

starting to get very serious when the output of AI algorithms is used unthinkingly in decisions 

that can decide the fate of real people. 

For instance, banks have started to use ML algorithms to decide whether an applicant 

should be granted a loan or not. The courts in the USA are sometimes using such algorithms to 

decide how much jail time a convict should get, whether an accused person is a flight risk and 

should be let go on bail (and of what size), or whether a convict should be released early. 

Unsurprisingly, these algorithms are often found to contain racial bias [O’Brian, Kang, 2018]. 

The apologists of this approach point out that it helps the overworked judges and that 

eventually it is always a human that makes the final decision. However, it is way too easy for 

the humans in question to get into the habit of approving the computer’s decisions without 

questioning them, simply because they turn out being correct “most of the time”. 

In our opinion, ML algorithms should not be used at all when the fate of a human being 

is at stake. The main problem of such algorithms is that they work as a black box and produce 

a solution, which is correct most of the time – but sometimes can be wildly incorrect. They are 

incapable of explaining how exactly the solution was reached. In this aspect, it is preferable to 

use another AI approach – the so-called expert systems, which are capable of explaining the 

line of reasoning that has lead to their decision. 

One should be especially wary of AI used in law enforcement and any police unit 

considering such use should carefully weigh the ethics of doing so [Dechesne, Dignum, 

Zardiashvili, Bieger, 2019]. 
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2.5.3. Deep fakes 

One of the application of ML is to learn from a set of existing images (e.g., of a face) 

and then replace the face in a picture with the one just learned, so that the picture remains 

looking realistic. The same approach can be applied not just to static images but also to vides 

and voice recordings. This allows the falsification of sound and video materials in a way that 

looks very convincing and difficult to detect. It can have various applications of the unsavory 

kind. 

All the examples described below pose essentially the same ethical dilemma. On the one 

hand, the development of ML tools for image manipulation have all sorts of useful and 

beneficial applications and advance the human knowledge. On the other hand, they are easy to 

misuse. So, those who work in this field should undertake a careful consideration of what the 

outcome to the society would be of any tools they create and whether it is indeed worth creating 

them. 

2.5.3.1. Fake nudity 

One example is the creation of a mobile application that could take a photo of a woman 

and manipulate it in such a way, that the woman looks naked [Cole, 2019]. This could be used 

for all kinds of nefarious purposes – for blackmail, revenge porn, bullying, and so on. 

The author of the application out of curiosity and wish to experiment with the 

technology. However, he later reconsidered and after seeing what it could be used for, he made 

the ethical decision and took the application off-line. 

2.5.3.2. Fake news 

Another area where falsified video material could be used to cause harm is the 

production of so-called “fake news” – realistically looking news reports about things that did 

not really happen or happened in ways different than depicted. Some speculate that this will be 

the next generation of propaganda war, psychological operations, and influence into other 

countries politics. 

However, others maintain that this is unlikely. People tend to believe what they want to 

believe (the so-called “confirmation bias”) and are likely to trust rumors that confirm their 

worldview even if the fake news are not accompanied with high-quality falsified video material. 

So, using deep fakes would be mostly a wasted effort, thus it is not likely to become widespread 

[Grugq, 2019]. 
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2.5.3.3. Accounting scams 

Another interesting case of a deep fake (this time of a voice) used for criminal purposes 

is described in [Damiani, 2019]. Reportedly, the scammer used deep fake software to modify 

his voice to become very similar to that of the CEO of a company and ordered the fraudulent 

transfer of $243,000. 

While there are some doubts about the veracity of this story (the scam indeed happened 

but whether deep faked voice was used remains unproven), it definitely sounds plausible and 

we are likely to see this method more often used in phone scams in the future. 

2.5.4. Autonomous weapons systems 

Probably the most dangerous application of AI is in the military, in the so-called  

“autonomous weapons systems”. These are military robots, usually drones, that are capable of 

autonomous action – i.e., without direct human supervision. They could be set to roam freely a 

specified area of operations and could use computer vision and machine learning to detect and 

identify targets and to engage them automatically, without waiting for an explicit order from a 

human operator. 

This, of course, creates a serious ethical dilemma about the application of such machines. 

On the one hand, it can be argued that by eliminating the human factor one can eliminate a lot 

of human errors and emotion from the battlefield. This could result in lower fatalities, especially 

among the civil population, and other human mistakes (e.g., caused by fear) that now often 

result in unnecessary human fatalities. In addition, the use of such machines is likely to lower 

the casualties among one’s own military force. No matter how expensive they are, from ethical 

grounds, it is preferable to lose a robot than a human. 

On the other hand, as we saw in the previous sections, AI algorithms are often biased 

and their judgment is still by far not as good as that of a human. Such autonomous killing 

machines could easily make mistakes that result in the unnecessary loss of human life. 

Especially in modern guerilla warfare, it is difficult even for a human, let alone to an algorithm, 

to determine correctly who is a combatant and who is a civilian. According to some ethicists, 

the use of such machines violates a fundamental principle of international humanitarian law, 

jus in bello, which requires that some human person must always be held responsible for any 

civilian deaths. 
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For a more detailed consideration of the issues involved, the reader is referred to [Etzioni, 

2017]. 

2.5.5. AI in control of nuclear weapons 

Perhaps the most dangerous application of AI would be to let it control the nuclear 

arsenal. Yet this is precisely what some are proposing [Lowther, McGiffin, 2019]. 

The argument here is that with the development of hypersonic nuclear missiles, the 

warning time for a nuclear attack has shrunk to mere minutes, even over intercontinental 

distances. Therefore, the idea is to allow an AI to launch a return strike, if a nuclear first strike 

by the enemy manages to obliterate the human command structure. Any other options, like 

making the nuclear response infrastructure more robust (and likely to withstand a first strike), 

improving the early warning systems, or placing weapons for a return strike closer to the 

potential adversary are considered insufficiently adequate. 

Of course, given that AI algorithms tend to fail in rare and unexpected ways, such a 

solution creates tremendous risk of starting a nuclear war and obliterating the humanity, instead 

of ensuring the security of the country deploying it from a nuclear first strike. 

 

3. Conclusion 

As we saw in this paper, the field of information technology is rife with problems that 

pose ethical dilemmas. Therefore, we consider it imperative that computer science students, 

especially those specializing in cyber security, are required to attend courses in ethics, so that 

they become more capable to come up with ethical solutions to the problems they face in their 

future profession. 

 

NOTES 

[1] The preparation of this paper is supported by the National Scientific Program “Information 

and Communication Technologies for a Single Digital Market in Science, Education and 

Security (ICT in SES)”, financed by the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Bulgaria. 
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Abstract 

The aim of this paper is to identify and analyze the core theoretical points of transhumanism. 

On the one hand, the analysis is focused on the examination of its cultural-historical premises 

and its similarities and differences with the classical humanism. On the other hand, it is 

concentrated on the relation of transhumanism with the philosophical dualism and techno-

eugenics. This will allow the type of its ethos in terms of revolutionarity/triviality to be 

revealed. 

 

Keywords: transhumanism, morality, overhuman, techno-eugenics. 

 

Преди близо две столетия Джакомо Леопарди представя в своите Нравствени 

съчиненийца картината на човечеството, постепенно измествано от машините. 

Навлизането им в най-различни дейности според него дава възможност не просто за 

улесняване на живота и за постигането на някакъв комфорт. Много повече от това то има 

далеч по-широки последствия. От една страна, вече може да се помисли за разширяване 

на приложението на машините отвъд чисто материалната сфера. Доказали своята 

ефективност в нея, те биха имали неоценимо превъзходство и в духовната. От друга 

страна, поради явната невъзможност да се „изправи“ човешкият род с всичките му 

недостатъци, много по-лесно би било той „изцяло да бъде пренаправен по нов калъп или 

да бъде заменен с друг“ (Леопарди, 2009: 34). В резултат на това се предлага направата 

на три автомата, чиито основни функции да се заключават до такива морални категории 

като доверие, алтруизъм, вярност, добродетелност. С други думи машините би следвало 

да поемат по-добре от хората и делата в моралната сфера, където поради своя 
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автоматизъм много по-съвършено биха се придържали към зададените им морални 

принципи. 

Днес технологиите са напреднали несравнимо с времето на Леопарди, а роботите 

и изкуственият интелект все повече стават всекидневна реалност в живота на 

съвременния човек. Тяхното създаване и употреба са съпътствани от елемента на риска, 

което интензифицира търсенето на нови решения и отговори на пораждащите се от това 

въпроси относно морала. Макар все още да не е достигнато начертаното изобретяване на 

някакви „добродетелни“ автомати, не е учудващо, че именно моралните проблеми са 

част от централните дискусионни теми, свързани с производството и употребата на 

подобрените машини. Една от страните с претенция за водеща роля в дебата е 

трансхуманизмът, към който ще насоча анализа тук. В контраст с казаното обаче при 

него не се демонстрира единна собствена морална концепция, въпреки декларативно 

заявяваните ангажименти към свободата, солидарността, достойнството, отговорността 

(вж. Baily & al., 2009). Те остават по-скоро нерефлектирани в теорията, като някакви 

общи идеи, а както ще видим дори влизат в конфликт с други пропагандирани 

технопрогресистки възгледи.  Напротив, дори пропонентите му констатират, че макар да 

се насочва към моралните въпроси липсва „цялостен трансхуманистки морал или 

теория“, а в различните си форми той представя „широк спектър от морални и 

политически ориентации“, включително такива, достигащи до критика на етическото 

(Ranisch, 2014: 149). По парадоксален начин тук изтъкването на важността на морала не 

е обвързано с установяването дори на базова морална концепция. Факт, който има своите 

последствия, както ще видим. 

Тук ще се спра на някои основни моменти от концепцията на трансхуманизма, 

които ми се струват теоретично проблематични. Паралелно ще се опитам да щрихирам 

и предполагаемия етос на това технократско движение, доколкото липсва негова 

собствена етическа система. Анализът се разгръща в няколко основни посоки, които 

струва ми се в своя резултат водят по-скоро до проявяването на неговата тривиалност, 

отколкото на някаква революционност. Отначало чрез проследяването на линията на 

културно-историческите предпоставки на трансхуманизма. След това с очертаването на 

неговата връзка с философския дуализъм и механицизъм, както и с предхождащия го 
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хуманизъм. Накрая с някои забележки относно обвързването с определена форма на 

(нео)евгеника. 

Трудно е да се определи някакво единно начало на движението на 

трансхуманизма. За първоизточници на неговите идеи често се сочат отделни и 

разпръснати през десетилетията влияния, започващи още от шестдесетте години на 20 

век. Сред водещите фигури обикновено е приеман футуристът Ферейдун  Есфендиари 

(FM-2030), който защитава възгледите за трансчовечеството като следващо ниво на 

човешката еволюция, за преодоляването на смъртта и болестите, и достигането на 

индивидуално безсмъртие. Макс Мор пък е сочен за един от основателите и 

популяризаторите на „трансхуманистката философия като светоглед“ с неговите 

публикации и дейности от началото на деветдесетте години (вж. Vita-More, 2019: 50-53). 

Като цяло може да се каже, че целенасоченото теоретично развитие на трансхуманизма 

се засилва след 2000 година. Трябва да се има предвид, че повишеният интерес към него 

все още не води до генерализиран теоретичен хоризонт. Наблюдават се дори 

противоположни визии за началата и развитието му сред участниците в това футуристко 

движение. Все пак има няколко основни идеи, около които е постигнат определен 

консенсус – вярата в разума, прогреса, подобряването на човека чрез науката и 

техниката, което да доведе до по-бърза еволюция.[1] Според Роберто Мандзоко 

трансхуманизмът се представя като „агрегат от свободно свързани идеи“ относно 

технологичното подобрение на човека и е съвместим с всяка идеология, религия и 

философия, която не пречи на неговите цели. Това обяснява факта, че той се смесва с 

„либерализма, анархизма, социализма, фашизма, атеизма, християнството, 

мормонството и т.н.“ (Manzocco, 2019: 7). Самите участници в него пък имат много 

различен изследователски и научен профил. Голяма част от тях идват от точните и 

природните науки, покрай тях се присъединяват и някои представители на 

хуманитарните науки, собствено на философията. Всичко това подсказва многоликия 

облик на това визионерско технократско движение, затрудняващ донякъде анализа на 

принципите му. 

В Трансхуманистката революция[2] Люк Фери прави опит да изведе една 

обобщена картина на различните направления и теми на трансхуманизма. Основните 

корени на движението се откриват в четири „генеалогични“ линии. От една страна са 
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научно-философските предпоставки. Така трансхуманизмът се представя като наследник 

на класическия хуманизъм от Ренесанса и на сциентисткия оптимизъм на 

Просвещението. От тях той заема визията за променливата и неустановена човешка 

природа, годна за промяна и усъвършенстване, както и вярата, че чрез науката може да 

се „поправи“ всичко. От друга страна обаче са културните предпоставки. Те включват 

литературния жанр на научната фантастика, с акцент върху „научността“, разбира се, 

доколкото това е валидно. Също така и контракултурата на шестдесетте години с 

нейните особености като: екология, егалитаризъм, либертарианство, феминизъм (Вж. 

Фери, 2017: 41). Към последното могат да се добавят нейният уклон към мистицизъм и 

прокарването на идеята за настъпване на нова епоха в историята на човечеството, 

свързана с неговото преобразуване. 

На тази основа са очертани условно и двете направления на съвременния 

трансхуманизъм. Съответно, кибернетичен и биологичен, преминаващи и преливащи 

често едно в друго. Кибернетичният трансхуманизъм се изгражда като „проект за 

системна хибридизация човек/машина“, базиран на роботиката и идеята за силен 

изкуствен интелект (Фери, 2017: 43-44). Крайната му цел се свежда до посоченото от 

Леопарди заместване на човека от машината, препращащо към понятието за пост-

хуманизъм.[3] Тя обаче е в зависимост от хипотетичната възможност за отделяне и 

прехвърляне на човешкото съзнание и емоции върху машини, по подобие на записването 

на електронни данни върху хардуер. Биологичният трансхуманизъм залага на по-

класически подход, целейки запазването и подобряването на биологичното начало в 

човека, увеличаване на социалния и биологичния му потенциал, правейки „човешкото 

по-човешко“ (Фери, 2017: 43). Зад това несъмнено прозира надеждата за прокарване на 

някаква нова техно-евгеника. 

След изведеното дотук ще се спра на някои бележки относно тривиалността на 

основните идеи на трансхуманизма в двете му направления. Най-напред, относно идеята 

за създаването на homo cyberneticus [4] или по-общо казано човека-машина, може да се 

отбележи, че в нея не се заключава нищо революционно ново. Напротив, още от 

древността идват първите свидетелства за опитите за уподобяване на човешкото чрез 

средствата на изкуството (например, в скулптурата, чийто антични шедьоври обърквали 

със своята реалност и „живост“). По-късно, в запазените свидетелства от 
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Средновековието се споменава и за създаването на автомати, имащи способността да 

отговарят на конкретни въпроси, като например бронзовият автомат на Жербер д‘Орияк 

(Х в.) и механичният човек на Алберт Велики (ХIII в.). Впоследствие се появяват 

създадените от Леонардо да Винчи автомати на рицар и лъв (XVI в.). А през 

осемнадесетото столетие и прословутите машини – „флейтиста“ и „хранещата се патица“ 

на Жак дьо Вокансон, както и „пианистката“, „писателя“ и „художника“ на Пиер Жаке-

Дроз. В по-малка или в по-голяма степен всички те миметират природното и човешкото, 

прехвърляйки го върху механично конструирани автомати. Съвършенството на някои от 

тези ранни „хибриди“ е било дори смущаващо. При това, както се вижда не само с 

тенденция за външно уподобяване, но и в стремеж за „копиране“ на духовните функции 

на човека. Дори фалшификатът на Кемпелен – „Турчина“ (апарат, играещ шах), 

демонстрира тази нагласа. Като добавим философските идеи на Ламетри за човека-

машина, въведените в обръщение от литературата термини андроид (Огюст дьо Вилиер) 

и робот (Карел Чапек), можем да оформим целия идеен и езиков хоризонт на 

трансхуманизма, без негово участие. Това, което се случва днес като развитие на тези 

тенденции е само едно задълбочаване на миметичните процеси с далеч по-

усъвършенстваните средства на съвременната наука и техника. Никаква коренно 

различна визия не се представя сега.  

Ако погледнем и развилите се от средата на двадесети век идеи за изкуствения 

интелект, ще се забележи тъкмо стремежa за имитация на човешкото. Самият тест на 

Тюринг е свързан по същество с идеята за съвършеното имитиране на човешката логика 

и език, достигащо до ниво да заблуди човешкия събеседник на машината, постигнато, 

както се приема, през 2014 г. от чат-бота „Женя Густман“. Кулминацията в тези 

тенденции е популяризирането на гиноида „София“ (2017 г.). Разбира се, спецификата 

на кибернетичния трансхуманизъм може да се потърси в претенцията му да надхвърли 

простата имитация на човешки действия и мислене като се създаде самостойно мислеща 

машина, заместваща човека. Този принос обаче изглежда твърде хипотетичен, за да може 

да има научна стойност, имайки предвид и някои философски възражения към идеята за 

силен изкуствен интелект, която той предпоставя. 

От позицията на силния изкуствен интелект на всяко изчислително устройство 

могат да бъдат приписани духовни качества, тъй като „умствената дейност представлява 
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просто изпълнението на добре определена редица от действия, наричана често 

алгоритъм“, като разликата между мозъка и термостата е „само в повишената сложност“ 

(Пенроуз, 1998: 33-34). Както една програма или алгоритъм могат да се изпълняват от 

различен компютър или машина, така няма необходима връзка между функцията и 

носителя. Значение има само алгоритъма, не и конкретния физически носител. В 

резултат, както отбелязва и Роджър Пенроуз, ако функцията на мозъка се сведе до 

алгоритъм, то той би могъл да бъде изпълнен и от компютър с нужните технически 

параметри. По отношение на морала, това свеждане на духовното (мислене, чувстване, 

разбиране) до алгоритъм препраща донякъде към класическите утилитаристки 

калкулации на най-добрите последствия от дадена постъпка. Следователно би могло 

компютърът/машината да се приеме собствено като морален субект. Дали обаче такава 

бърза логика има основания? 

Допускането за несвързаността между функцията и носителя обаче се корени в 

дуализма на Декартовата философия. Той постулира разделението между духовна и 

телесна субстанция. Последната е материална и протяжна, заемаща пространството. 

Първата представлява съвкупност от всички актове на ума (мислене, воля), притежава 

вродени идеи за Бог, причинност, както и математически, логически и етически идеи. 

Двете субстанции са разделени една от друга и взаимодействието между тях може да 

бъде само външно, повърхностно. Тяхното единство е самият човек. Този дуалистичен 

модел се промъква и в теорията на силния изкуствен интелект, респективно 

кибернетичния трансхуманизъм. Разбира се, приемайки съответните модификации, 

деленето вече е между софтуер (=духовна субстанция) и хардуер (=телесна субстанция). 

Софтуерът като съвкупност от всички програми, които се изпълняват на компютъра. С 

допускането, че при еквивалентни машини следва да има еднакво  изпълнение. 

Хардуерът като съвкупността от всички елементи, изграждащи компютъра на физическо, 

материално ниво. Тази привидно удобна аналогия има своите недостатъци, при опита да 

бъде приложена към отношението човек – машина. 

Всъщност горното разделение на Декарт е широко критикувано от Гилбърт Райл 

като неправилно. Възражението му е, че дуализмът се дължи на „категориална грешка“. 

Тя се състои в неправомерното съотнасяне на дадени категории, в случая като се 

приписват ментални характеристики на духа, когато те се отнасят до човека като такъв 
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(Любенова, 2013: 130-31). Следователно Декарт погрешно разделя човека на дух и тяло, 

придавайки им различни функции, които би следвало да се разглеждат само в отношение 

към единството на човека. Той не е механично съчетаване на субстанции, а е органично 

цяло на дух и тяло и може да бъде разбран единствено в тяхната свързаност. Така че 

заимстваното в кибернетичния трансхуманизъм разделение на Декарт почива на грешка. 

Не е възможно да се приеме, че мисленето може да бъде механично отделено от човека 

и прехвърлено на друг носител (вкл. машина), защото изобщо не може да бъде допуснато 

съществуване на мислене извън връзката с тялото (мозъка). То е такова, каквото е тъкмо 

поради неделимостта на човека. Заедно с това и моралното съзнание не е нещо, което би 

могло да се „извлича“ отвъд човешкото-битие. Моралните автомати на Леопарди остават 

само сатирична хипотеза, утвърждаваща обикновеното действие за мотивирана 

постъпка. Механистичното обяснение се опира само на описанието, на „нашето око и на 

нашата психология“, докато в основата на всичко стои един патос, като най-

елементарния факт на всяко ставане (Nietzsche, 2007: 439). Той няма как да се 

възпроизведе механично. От това обаче изглежда следва, че единственото до което може 

да стигне изкуствения интелект е „имитацията“ и уподобяването. 

Нека разгледаме това чрез още един пример. Мисловният експеримент на Джон 

Сърл, известен под наименованието „китайската стая“. Ето какво накратко представлява 

той. Можем да си представим, че сме затворени в една стая с няколко коша с китайски 

символи, знаейки само английски. Дадено ни е и ръководство на английски за формално 

манипулиране със символите, но само като синтаксис, не като семантика. Според него 

ни се казва кой символ от кой кош да поставим след друг от друг кош. В стаята ни се 

подават китайски символи със съответните правила за предаването им навън. Входящите 

символи са наречени „въпроси“, а изходящите „отговори“. Ние съпоставяме подаденото 

с ръководството и подреждаме символите в нужния ред предавайки ги навън. За човек 

извън стаята, знаещ китайски език, това което сме предали съгласно съпоставките в 

ръководството, може да звучи смислено. Въпреки това, ние не знам какъв отговор сме 

дали (Вж. Searle, 2003: 31-32). Всъщност за Сърл точно това правят компютърните 

програми, те обработват информация, но не я разбират. Липсва им смисъла, семантиката. 

Компютрите не мислят, защото отсъства разбирането, интерпретацията, 

интенционалността. Простото манипулиране на данни и символи не е свидетелство за 
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наличието на определено състояние на съзнанието (Searle, 2003: 33). Разширено към 

сферата на морала, може да се каже, че демонстрирането на едно или друго външно 

действие (например, оказване на помощ), изпълнено от машина (робот), не означава 

наличието на морално съзнание и не води до конституирането ѝ (му) като морален 

субект. Пропуска се факторът на спонтанността на волята и мотивацията, съществен за 

разбирането на моралното поведение. Като изобщо се поставя под въпрос възможността 

машината/изкуствения интелект да бъде част от някаква морална общност (Трайкова, 

2019: 250-51). В този пункт кибернетичният трансхуманизъм се натъква на още едно 

теоретично затруднение, което поставя под въпрос доказуемостта на хипотезите му.[5] 

Ако се направи опит да се изведат базовите различия между трансхуманисткия 

проект и класическия хуманизъм, според Фери, могат да се изтъкнат няколкото опорни 

точки. Те включват преходите от терапия към мелиорация и от случайност към избор. 

Освен това, отхвърлянето на идеята за естествените права, свързани с някаква неизменна 

човешка природа и стремежа към подобряване на човека на нивото на „вътрешните“ 

биологични данни (Фери, 2017: 60). Но нека видим по-детайлно какви са основанията на 

претенцията за надграждане и различие от предходния хуманизъм. Що се отнася до 

идеята за подобряване и увеличаване на способностите на човека, която е свързана 

необходимо с мисълта за променливата човешка природа, то определени форми на 

хуманизма вече са допуснали тази възможност. Разликата е само в конкретния характер 

на промените и типa морал, който стои като фон зад тях. Както отбелязва и Фери още 

Кондорсе набелязва прогресисткия модел за човешко усъвършенстване и промяна. Сега 

този проект просто може да бъде доразработен и задълбочен. Така че по отношение на 

въпроса за изменчивостта/неизменчивостта на човешката природа може да се търси 

различие по-скоро между трансхуманизма и християнския хуманизъм, например, за 

който човешкото е свещено, неприкосновено. Освен това, ако трансхуманизмът се 

стреми към посоченото усъвършенстване и промяна, то съвсем естествено, не може да 

се задоволи само с негативното въздействие (терапията), а би следвало да търси 

положителното – подобрението (мелиорацията). Това което може да се посочи като 

притеснителен момент в тази трансхуманистка програма е свръхконцентрацията върху 

въздействието над биологичното (физичното/материалното) и обвързването на 

промяната само с него. Още повече, че една „неутрална“ технологична манипулация, без 
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морален подход, към който да е привързана може да се превърне дори в неморално 

средство за контрол (вж. Маринова, 2019). Изпуска се, наличното при Кондорсе духовно 

и морално усъвършенстване, за чието достигане простата биотехнологична манипулация 

над тялото няма как да е достатъчна, защото човешкото не е тъждествено само на 

биологичното или механичното. Перспективата остава неясна. В този смисъл се проявява 

недостатъкът на трансхуманизма с оглед на липсващата му етическа концепция, а по-

общо казано и на реалистичен (не научно-фантастичен) план за цялостно усилване на 

човека. Развитието и обучението на човека, водещи до промяната му са инвертирани към 

машината, която трябва да бъде обучена и развита така, че да „промени“ и подпомогне 

човешкото съществуване. 

Относно посочения преход от случайност към избор, който би трябвало да 

концентрира етическия елемент на различието, също се проявява известна 

амбивалентност. По замисъл той би следвало да предоставя на индивида възможността 

да надскочи (чрез биотехнологиите) природната принуда и ограничения, да проектира и 

избира себе си. В крайна сметка обаче се преодолява само случайността на дадена 

индивидуална характеристика, т.е. чисто маркетингово се дава възможност за по-широк 

избор от желани качества. Случайността на резултата обаче не може да бъде избегната, 

достатъчна е една справка за процентната ефективност и контрола на неочакваните 

ефекти на някои техники в генното инженерство, например. Свободата сякаш тук е 

ефимерна. 

Посочените принципни положения на отликата между хуманизма и 

трансхуманизмa съвсем не ми изглеждат убедителни. Напротив, запазва се тяхното 

сходство в най-същностното. Единствено се задълбочава степента на въздействие, но не 

и посоката. Нещо, което може да се види и при съпоставянето спрямо същностния 

проблем на хуманизма, анализиран от Мартин Хайдегер: „Първият хуманизъм, именно 

римският, и всички видове хуманизъм, които са възникнали оттогава до днес 

предпоставят най-общата “същност” на човека като разбираща се от само себе си. 

Човекът се смята за animal rationale“ (Хайдегер, 1999: 173). Следователно, за да може 

трансхуманизмът днес да заяви валидни основания за разграничаване и надрастване на 

традиционните хуманизми, то би следвало да се разграничи от техния подход към човека. 

Това обаче не е случаят. Трансхуманизмът в различните си подвидове също предпоставя 
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същността на човека като саморазбираща се. Нещо повече, повтаряйки заблужденията 

на биологизма, посочени и от Хайдегер, се фокусира приоритетно тъкмо върху тази 

„животинска“, т.е. биологична страна на разумното животно. Заедно с това съвсем 

съзнателно, утвърждавайки хуманисткия рационализъм (вж. Bostrom, 2005: 3). Акцентът 

върху рационалния „придатък“ към биологичния анималитет с нищо не променя 

статуквото. Така, че остава питането „Дали изобщо вървим по верния път към същността 

на човека, като и доколкото разграничаваме човека като живо същество от растението, 

животното и Бога?“ (Хайдегер, 1999: 174). Отново се пропуска разбирането на 

същностно човешкото. Иначе казано трансхуманизмът не се явява коренно различен 

елемент от хуманизма, а само един момент в неговата дълга историята. Той проявява и 

задълбочава тенденцията на разграничаване на човека от природата, на съдбосносното 

овладявяване и подчиняване на съществуващото от „човешката субективност“ 

(Sloterdijk, 2001: 318). Хуманисткото свръхоценностяване на човека неминуемо води до 

мисленето за подвластността на не-човешкото, контролирано посредством науката и 

техниката. При трансхуманизма това е доведено до крайност, като дори собствено 

човешката не-човешка част (т.е. животинската, биологичната) е подложена на 

въздействие и манипулация. Това обаче е само още едно следствие от анализираната вече 

грешка на дуалистката перспектива. 

Не е трудно да се забележи, че зад разгледаните по-горе пунктове на различие се 

крие всъщност една нова форма на евгеника, защитавана и прокарвана от биологичния 

трансхуманизъм. Разбира се, тя има все още идеален характер и не бива да се разглежда 

като програма за действие. Парадигмата за контрола и селекцията на определени 

желаеми човешки качества тук вече е преобразувана чрез възможността за прилагане на 

новите технологии. Тя получава различни терминологични фиксации, визиращи по 

същество една и съща идея. Говори се за нова либерална, позитивна, пазарна и техно-

евгеника, свързана с медицинската генетика (лечение и превенция на генетични 

заболявания), включително пренатална диагностика, генен скрининг, генно редактиране, 

клониране. Обвързване на евгениката с новите биотехнологии, същевременно 

претендираща да не излиза от определени етични рамки. Поради това новата евгеника се 

базира на четири принципни положения, целящи да я отличат от подобните програми и 

изследвания, реализирани в началото на двадесети век в Северна и Южна Америка, 
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Русия, Китай, Япония и в редица европейски държави. Имат се предвид най -вече опита 

в САЩ между 1910 и 1939 г., свързан с дейността на „Бюрото за евгенични данни“ 

(Eugenics Record Office), резултирал в конкретни законодателни промени по това време, 

който е привнесен и в Германия с още по-тежки последствия, довели дори до 

заклеймяването на термина „евгеника“. Според тези отличителни принципи на една 

етична евгеника, сумирани от Фери, тя следва да не бъде държавна, т.е. да няма елемента 

на властовия контрол и принудата, а да изхожда от индивидуалната свобода и 

предпочитание. Оттук тя не бива да е дискриминационна, като целта и се заключава до 

компенсиране на неравенствата, заложени от самата природа. Ето защо не се стреми да 

отхвърли слабите, а да ги подобри, увеличавайки вече дадените им качества. Това 

всъщност е съчетано в принципа на генетичното равенство, еквивалентно на социално-

икономическото (Вж. Фери, 2017: 54-55). Макар на пръв поглед подобно заявяване да 

изглежда изключително привлекателно и безпроблемно, то крие своите морални 

рискове, опасности и противоречия. Компенсирането на природните неравенства е доста 

размит принцип, доколкото равният достъп до подобрителните технологии предполага 

по-скоро усилване на неравенствата. Всеки ще може да се усървършенства 

непропорционално с другите на базата на предзададените си способности. Ако пък се 

лимитира достъпът само до нуждаещите се, с цел изравняване, тогава се нарушава 

пропагандираната индивидуална свобода на избора и правото на останалите, които също 

биха желали технологични подобрения. Възниква и въпросът за субекта на евгеничните 

процедури, след като не е държавен, а оставен на индивидуалната свобода, тогава кой 

поема отговорността – пазарният принцип би бил доста слаб и ненадежден регулатор в 

тази ситуация. В действителност се получава точно обратното, глобалното 

разпространение на биотехнологии сякаш води до „един нов тип биополитическа 

регулация“ на човешкото възпроизводство, което става много по-лесно „манипулируемо 

и контролируемо“ (Минева, 2018: 321). Наместо свобода – повече контрол.  

Както и да погледнем подобен идеалистичен техно-евгеничен проект той не 

надхвърля исторически зададените граници на досега провежданите практики на 

хуманизма (-ите). Това е така поради причината, че „скритата тема на хуманизма е 

култивирането [Entwilderung] на човека“, предпоставящо неговата „биологична 

отвореност и неговата морална амбивалентност“ (Sloterdijk, 2001: 309; 310), т.е. той 
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съдържа в ядрото си идеята за промяна и подбор. Все пак точно биологичната отвореност 

е кредото на трансхуманисткото движение, което те изглежда припознават като своя 

оригинална теза. Всъщност, според Слотердайк, тенденцията за култивиране, 

опитомяване и отглеждане на човека има своя генезис далеч назад в историята, а Ницше 

е първият, който забелязва нейното действие. Той говори за наличието на един монопол 

върху опитомяването и подбора на определени човешки качества със средствата на 

образованието и религията. Оттук реално допуска съзнателното планиране на 

селекционни програми за човека, осъществявани до момента. Големият конфликт е 

точно в противопоставянето на различни такива проекти за избора на желаемия човек, 

нещо което явно присъства в трансхуманистката парадигма. В този пункт  се проявава 

сблъсъкът на Ницшевия проект за свръхчовека (надчовека) с класическия хуманизъм. За 

Слотердайк обаче по-скоро става дума не за съзнателен субект, стоящ зад проектирането 

на култивацията и отглеждането, а за  „безсубектен биокултурен дрейф“ (Sloterdijk, 2001: 

327). Това обаче означава само едно – култивиране без цел. Изглежда сякаш точно това 

е, което се случва с трансхуманизма днес, търси се подобряването на човека с 

технологични средства само защото тези средства са налични. Прилагането им се 

оправдава просто защото те могат да бъдат приложени, следвайки принципа „защо не“, 

свойствен сякаш на автоекеприментирането. 

По въпроса за аналогията и връзката на трансхуманисткия човек (пост-човека) и 

свръхчовека са проведени множество дебати в последните години. Няма да се спирам в 

детайли на тях, но ще посоча някои главни епизоди, които да хвърлят известна светлина. 

Най-първо, не би било коректно да се включва философията на Ницше в категорията 

предшественици на трансхуманизма. Всъщност единици са тези, които защитават 

подобна връзка, сред тях главните фигури са Макс Мор и Щефан Зоргнер. Първият, 

посочващ Ницше сред своите вдъхновения, а вторият – откриващ „структурни подобия“ 

в идеите. По-голямата част от движението на трансхуманистите обаче намират сродство 

по-скоро с философията и етиката на утилитаризма и отхвърлят връзката с 

ницшеанството, като дори определят този спор като вътрешен за самите изследователи 

на Ницше, без значение за трансхуманизма (вж. Bostrom, 2005; Manzocco, 2019: 8-9). От 

своя страна и водещите изследователи на философията на Ницше се отнасят критично 

към споменатото обвързване, достигащо до пълно разграничаване или едва частично 
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приемане. Трансхуманистките идеи за усъвършенстването и подобрението на човека 

само външно и косвено биха могли да препращат към концепцията за свръхчовека. В 

основата си двата подхода са коренно различни. Ницше не говори за външна промяна на 

човека, напротив, усъвършенстването следва да се случи чрез вътрешните усилия и воля 

на всеки. Метаморфозата и трансформацията на духа води създаването на нови светове, 

не механичното конструиране на реалности. Техниката може само да създаде 

благоприятните условия и да способства процеса на самоусъвършенстване, не да го 

подмени. Техниката и технологията са насочени към премахване, суспендиране на 

усилието, с това обаче те съдържат опасността да предотвратят стремежа на човека да се 

надмогне. Така че по този път се достига единствено до обратния образ на Ницшевата 

философия – последния човек. Той е симптомът, че е изгубена творческата сила и 

стремежът за самонадрастване: „земята вече ще е малка, и на нея подрипва последният 

човек, който всичко вдребнява“ (Ницше, 1990: 10) Откриването на последното щастие в 

успокоението и свързаното с него бягство от страданието водят до едно смирение, 

разгръщащо се като опитомяване.[6] Неслучайно трансхуманистите изтъкват често като 

своя цел преодоляването на болестите, стареенето и „смъртта на смъртта“. Всъщност Б. 

Бабич разкрива в този стремеж още една тенденция, доколкото чрез него се спомага и 

изцяло актуализира аскетичният идеал като анти-живот, силно критикуван от Ницше 

(Babich, 123-24). Несводимостта им изглежда фундаментална.  

Накрая ще се опитам до известна степен да обобщя основните моменти на това, 

което виждам като главни проблеми пред трансхуманисткия проект. Той се проваля в 

основните елементи, които съставляват неговата идеология. Не успява точно да определи 

отношението си към класическия хуманизъм. От една страна, твърдейки че е негов 

продължител, а от друга, че го е преодолял. Реално обаче той не се справя с основния му 

недостатък, подчертан от Хайдегер, че закрива разбирането за същността на човека и 

служи за инструмент на овластяването на субектността. Наред с това фундира свои 

основни идеи върху проблемни философски тези, които не са изчистени от противоречия 

или почиват на грешки. Също така не успява да обоснове моралното измерение на своя 

принцип „от случайност към избор“. Гарантира условно единствено възможността за 

преференция, но не и резултата от нея, който би могъл да бъде съвсем вредоносен за 

личното благополучие на избиращия дадената маркетирана „евгенична“ процедура. 
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Засвидетелстваната декларативна привързаност към моралните идеи за свобода,  

равенство и солидарност в определен контекст се сблъсква със защитаваните 

сциентистки ценности, без при това да бъде обвързвана с някаква консистентна морална 

позиция. Приемайки техно-евгениката, не решава проблема за целта ѝ, което отново я 

оставя на случайността и на простото ниво на биологичното подобрение, заради самото 

подобрение. Пренебрегва се същностното положение, че „подобряването“ и развитието 

на човека може да се случи само чрез индивидуалното усилие и самоусършенстване. 

Иначе казано, чрез „упражняването на себе си“. Външното манипулиране на 

биологичното не решава тази задача. Напротив, запазва характера на технологията да 

спестява усилието. Така наместо да способства реалното подобрение, което така ярко 

застъпва, трансхуманисткият етос се свързва с противоположната тенденция на 

„вдребняването“, загубата на воля и умиротворяване в щастието на последния човек (по 

Ницше). Този сценарий произтича като краен изход от цялата заявена идеология на 

промяната, затъваща в една традиционна тривиалност. 

 

 

БЕЛЕЖКИ 

[1] Тези основни идеи са заявени в Трансхуманистката декларация на Мор от 1998 г. и 

се споделят от различните направления на трансхуманизма. В нея е засвидетелствана и 
връзката с хуманизма, чието преодоляване е подвъпросно и търпи реинтерпретации , вж. 
More, 1998.  

[2] Цитатите от книгата на Фери са по българския превод от 2017 г. Тъй като в него са 
допуснати определени пропуски и терминологични неточности (включително в 

заглавието), тук всички цитати и позовавания са сверени с френския оригинал – Luc 
Ferry, La révolution transhumaniste. Comment la technomédicine et l’uberisation du monde 
vont bouleverser nos vies. Paris, Plon, 2016. 

[3] Няма да навлизам в задълбочени терминологични анализи между транс- и пост-
хуманизма. За обстоен анализ по този въпрос и другите разновидности на хуманизма вж. 

Ferrando, 2013. 

[4] Tрансхуманистите се заявяват като „кормчиите“ на еволюцията, която ще доведе в 
хипотетично бъдеще до трансформацията на човека в homo cyberneticus (вж. Lilley, 2013: 

65). 

[5] За Сърл всички възражения срещу неговия аргумент имат общото качество, че са 
погрешни (Searle, 2003: 34). 

[6] Ю. Тунджел, който е редактор на научния сборник Ницше и трансхуманизма, 
подробно анализира и излага основните моменти на несъответствие между двете 
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доктрини, а именно по въпросите за отношението чувства-разум, за прогреса, за 
дуализма и за подхода към подобряването на човека (вж. Tuncel, 2019: 227-29). 
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Abstract 

Recent developments in refugee (immigrant) related issues have raised the issue of cultural 

diversity again. And more precisely the question - a curse or a resource is cultural diversity, 

because immigrants, among all other aspects, carry different cultures for the host country. 

Modern social thinkers are increasingly recognizing the growing importance of culture to the 

world economy and the international order, that is, “the world is entering a period of 'clash of 

civilizations' and the basic self-determination of people will not be ideological, as in the Cold 

War, but culturally.” (Fukuyama, 1997: 16) 

 

Keywords: refugees, migration, immigrants, cultural diversity 

 

Събитията през последните годни, свързани с бежанците (имигрантите), 

поставиха отново въпроса за  културното разнообразие. И по-точно въпроса – проклятие 

или ресурс е културното разнообразие, защото имигрантите, освен всички други аспекти, 

са носители на нова култура за приемащата страна. 

 

*** 

Съвременните социални мислители все по-често отбелязват нарасналото значение 

на културата за световната икономика и международния ред. Според Франсис Фукуяма 

“нарастващото значение на културата за световния ред е толкова голямо, ...че Самюел 

Хънтингтън формулира твърдението си, че светът навлиза в период на “сблъсък на 

цивилизациите” и основното самоопределение на хората няма да е идеологическо, както 

по време на студената война, а културно.” (Фукуяма 1997: 16). Даниел Бел има един 
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характерен термин – разбягване на сферите, с който описва увеличаващата се тежест на 

културата в съвременното модерно общество. С това той подчертава не само 

еманципацията на културните отношения и тяхната относително самостоятелна роля и 

функции в обществото, но и тенденцията за тяхното доминиране в определено време и в 

определени структурни взаимодействия. В техноикономическата сфера цари 

технократизъм. Централният принцип на политическата система е легитимността. 

Сферата на културата е другият основен сегмент от обществената структура, която има 

собствен ритъм и иманентни закономерности. Както отбелязва Терънс Игълтън, ако 

навремето културата е била възприемана като съюзник на търговията, сега двете са все 

по-противопоставени (Игълтън 2003: 21). Културата е светът на символните форми, на 

експресивния патос, т.е. на онези прояви, които се стремят да изследват и да изразяват 

смисловата страна на човешкото съществуване в някаква релефност на въображението. 

Модалностите на културата са няколко и те произтичат от екзистенциалните ситуации, с 

които се сблъскват човешките същества в хода на историческото време според природата 

на съзнанието: как човек възприема смъртта, природата на трагедията и характера на 

героизма, определението за лоялност и дълг, спасението на душата, смисъла на любовта 

и саможертвата, разбирането за страданието, борбата между животинското и човешкото 

и други. Исторически културата се пронизва от религията. В тези различни разбягващи 

се сфери, подчертава Бел, има различен вектор на движение към бъдещето. Например в 

техноикономическия ред преобладава линейното развитие, защото тук принципът е 

замяната на едни техноструктури и организационни принципи с други, по-ефективни. 

Това е и просвещенското разбиране на прогреса – линейна експоненциална права. В 

културната сфера нещата са по-различни. Тук развитието не е линейно и няма определен 

принцип, чрез който да се дефинира промяната. Онова, което се “ражда” в рамките на 

културата изобщо, се включва в общия резервоар на формите и символите, родени от 

търсенето на отговор на въпросите за страданието на човешките същества. (Бел, 2001: 

54).  

Причините за изтласкването на културния фактор като доминиращ са различни. 

В изпълнените с напрежение погранични ситуации (Ясперс) сме изправени пред 

екзистенциални кризи и колапси, осъзнаване или преинтерпретиране на миналото, 

традициите, постиженията и търсим в миналото спасителни рецепти за бъдещето. Йохан 
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Хойзинха казва: “животът стана прекалено лек. Моралните мускули на човека се оказаха 

недостатъчно силни, за да издържат бремето на това изобилие.” (Хойзинха 1982: 294, 

295). Обществото става все по-богато, по-могъщо, но това е за сметка на индивида, който 

е потиснат. “Хората разпознават себе си в своите стоки; те намират душите си в своя 

автомобил, хай-фи уредба, дом, построен на различни нива, кухненски уреди. Самият 

механизъм, който свързва индивидите с неговото общество, се е променил, а 

обществената власт се уповава на новите потребности, които е създала.” … “По такъв 

начин се появява образецът на едномерното мислене и поведение, при което онези идеи, 

стремежи и цели, които по своето съдържание преминават отвъд установения 

дискурсивен и дейностен свят, биват или пропъдени или редуцирани до езика на този 

свят” (Маркузе, 1997: 27). У. Бек подчертава и една много важна особеност на рисковата 

епоха, която е глобална, индивидуалистична и “много по-морална”. Става дума за това, 

че индивидуализацията не е пазарен индивидуализъм, нито тачеризъм, нито 

нарцистичното изтъкване на Аз-а. Индивидуализацията е структурно понятие и 

“предполага колективен стил на живот” (Бек, 2001: 19).  

Питирим Сорокин в книгата си “Социална и културна динамика” също вижда 

интегрирането на културата от различните типове манталитети, които пронизват всички 

аспекти на даденото общество. Според него съвременното общество, ориентирано към 

техниката и стремежа за задоволяване на най-разнообразни потребности, е в този смисъл 

емпирично, хедонистично и екстровертно. Според Бел през ХХ в. започва разминаването 

на социалната структура и културата. Първата е подчинена на рационалността и 

съответно на ефективността, а втората акцентира върху Аз-а като двигател на културните 

процеси, където съществува непрекъснат стремеж към откриване на нова сетивност, 

форми, символи, артефакти. И Хабермас подчертава процеса на еманципация на 

културата от социалната структура и “радикалното разминаване между култура и 

социална структура” – колкото по-добре болшинството от хората са интегрирани чрез 

наличните социални структури и институции, толкова по-незначими са културните 

фактори за социалната промяна. Днес “не остава място за политика извън културната 

практика или за политическа солидарност извън партикуларизма на културните 

различия” (Игълтън, 2003: 62). А според Бек дори рухването на Източния блок е резултат 

от културната глобализация (Бек 2002: 109). 
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“Така нашата култура осъществява една безпрецедентна мисия: тя е официално, 

непрестанно търсене на нова сетивност.” (Бел, 1994: 80). Мигрантите са шанс за 

развитието на културното разнообразие, защото те внасят “нова сетивност”.  

 

*** 

Политическите елити на основните държави от ЕС говорят за ползата от културен 

плурализъм. Приемат се редица документи, в които се защитава културното 

многообразие... Например на среща на 15, 16, 17 юни 2000 г. във Версай се приема “Харта 

за културната идентичност и правото на културно многообразие”. В тази “Прокламация 

от Версай” за културната идентичност и правата на културно многообразие се казва 

следното: 1. Културната идентичност е всеобща принадлежност на членовете на една 

общност или нация и представлява основен фундамент за техния демократичен избор. 2. 

Всяка култура е единствена и незаменима. Тя не може да бъде забранявана или 

пожертвана в полза на друга култура. 3. Правото на културна идентичност на индивидите 

и на народите е Човешко Право. То е неотчуждимо и неотменимо. Държавите и 

правителствата са гаранти за това право. 4. Изразяването на културните различия е 

елемент от развитието на всички общности и на тяхната солидарност. 5. Правото на 

културно многообразие почива именно върху правото на свобода на изразяване. То може 

да бъде потърсено от всеки гражданин. 6. Държавите и правителствата са гаранти, в 

национален и интернационален план, за зачитането на културното многообразие, 

гаранция за съвместното съществуване на всички култури...” (Демократичен преглед, 

книга 46, пролет 2001).  Например в Конвенцията за съхранение и поощряване на 

ранообразните форми на културно самоизразяване, приета от Генералната конференция 

на ООН на 20 октомври 2005 г. в Париж, се изтъква, че културното разнообразие е 

неотменима черта на човечеството, което трябва да се пази, съхранява и развива и че то, 

развивано в условията на демокрация, търпимост, социална справедливост и взаимно 

уважение между народите и културите, е необходимо за осигуряване на мира и 

безопасността на местно, национално и международно ниво.  

Но днес сме свидетели  на изграждане на стени пред нахлуването на хора с друга 

културна специфика, на приемане на документи и норми, чрез които се налага 

ограничение на имиграцията.  
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Преди няколко десетилетия много активно в средствата за масова информация и 

в публикациите на хуманитари и обществоведи активно се тематизират въпросите за 

толерантността, за приемането на другия, за културното разнообразие. Възражда се 

идеята на Просвещението като възможност за всички хора да станат зрели, стига да 

възприемат истините на разума. Така фактически се имплицира елиминирането на 

разнообразието от култури и се акцентира върху норматива на рационалността, която е 

условие за пълнолетие. Но това е позиция, която изключва диалога, защото пренебрегва 

всякакви други начини на човешко съществуване. Именно от рационализма на 

Просвещението следват колониалните и расистки концепции, които обявяват човешки 

общности за не-човеци или за по-малко човеци. Ето защо Адорно и Хоркхаймер 

характеризират фашизма като страх на Просвещението от Другостта.  

Държавната политика към културното многообразие може да се реализира по 

различен начин. Например може да се поддържа културното еднообразие и в публичната, 

и в частната сфера. Типичен пример са френските републиканци, които игнорират 

етническите, расовите, езиковите и конфесионалните различия с цел създаването на 

единна френска нация. Възможен е и другият вариант – разнообразие в публичната сфера 

и еднообразие в частната. В САЩ до отмяната на расовата сегрегация публичната сфера 

е основана на принципа на разнообразието – чернокожите живеят паралелно с белите и 

така образуват свое общество, докато в частния живот се налага един американски начин 

на живеене.  Възможна е и друга държавна стратегия –  поддържане на разнообразие в 

двете сфери. Такъв е моделът на апартейда (ЮАР до 90-те години на ХХ в.), а също в 

смекчена форма и моделът на колониализма. В този случай членовете на различни 

общности са принудени по различен начин да се държат в публичната сфера. Четвъртата 

възможност е държавата да поддържа еднообразие в публичната и разнообразие в 

частната сфера. Така трябва да изглежда животът на хората в условията на либералната 

демокрация. В публичната сфера всички са еднакви като граждани, докато в частната 

сфера е валиден принципът “нека да цъфтят 100 цветя”. Всеки сам определя мярката на 

своята самобитност. Държавата няма право да се меси в избора на идентичност на 

отделните граждани.   

Ако се разгледа културното многообразие  в по-голям мащаб може да се каже, че 

домодерните империи са относително индиферентни към културното разнообразие. 
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Централната власт позволява на населението от перифериите да водят същия начин на 

живот, който са водили до включването им в империята, да използват родния език, да 

практикуват религия, която се различава от официално доминиращата. Това е възможно 

при условие, че се плащат данъците и се демонстрира политическа лоялност. Но 

модерните национални държави са репресивни към културното разнообразие, защото 

като водещ идеал е културната еднородност. Съвременните държави обаче от Европа и 

Северна Америка нормативно организират социалния ред в съответствие с императивите 

на толерантността. Но реално ситуацията сякаш има други измерения. Какво се случва 

през последните години с т.нар. бежанска криза. Сякаш отново се възстановяват стари 

стереотипи, характерни за времето от образуването на националните държави – акценти 

върху общите характеристики на общностите и страх от навлизането на хора с друга 

етническа и културна специфика. На практика се говори за европейски ценности, за 

права на човека, за възможности на либералната демокрация, а фактически започват да 

се градят огради, стени, да се измислят нормативи, с които да се ограничи и затрудни 

движението на бежанци към големите европейски държави. Фактически на практика се 

оказва, че либералната демокрация е репресивна. Бежанецът не е вече ценност, не 

толкова защото е заплаха за работните места, а защото е носител на друга култура, което 

означава, че наличната култура на мнозинството ще бъде “нарушена”, накърнена, 

минимизирана. В бежанеца се вижда врага, носителят на атентати, на джихад, на 

етнически и религиозни конфликти, но не и тъжните и страдащи очи на майките, на 

плачещите деца. В много от коментарите по повод на т.нар. бежанска криза фактически 

имплицитно се изхожда от това, че чистотата на доминиращата културна специфика ще 

бъде “разводнена”. И изведнъж се разбира, че либерално-демократично устроените 

държави произвеждат системно механизма за етническо и национално изключване.  

Вижда се, че всяка ценност, свързана с правата на личността, с изконните норми 

на демократично управления показват дефицити, несъвместимост с културното 

своеобразие. Реалните стремежи на европейската политика спрямо имигрантите е 

запазването на наличното културно разнообразие. Актуализират се теории, че всяка 

истинска демокрация може да се  изгражда само при условие, че има определена степен 

на еднородност, хомогенност, което означава, че всяка “добавка”, която не съдейства за 

тази социална среда, не съдейства и за установяването на демократичен социален ред. 
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Демокрацията се свързва с идентичността, разбирана и в правен, и в културен смисъл. 

Културно тъждество има, когато всички членове на определено държавно устройство 

споделят една система от вярвания, обичаи, образци на поведение. С други думи 

членовете на обществото са длъжни да образуват (културно) съобщество. В противен 

случай възниква слоесто общество, разделено общество, което е квазиобщество, 

състоящо се от няколко подобщества. Именно тази ситуация ражда съвременния 

национализъм с всичките му модификации – расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и т.н. 

Така се оказва, че либерално демократичното управление не може да понесе увеличаване 

на културното разнообразие. Модерните държави-нации се отличават от домодерните 

империи с това, че не търпят нови културни  различия. Сякаш се повтаря ситуацията от 

началото на ХХ в., когато редица образовани американци са притеснени за качеството 

на нацията. Миграционният поток към страната кара много американци да се чувстват 

заплашени, че бъдещето на собствената им нация вече не им принадлежи. Започва 

разрастване на евгеничните теории и практики. Тя става академична дисциплина в много 

колежи и университети. Изследванията по евгеника получават финансиране от много 

източници. През 1894 г. се основава Лига за ограничаване на имиграцията, с което се 

забранява влизането в Америка на определени лица от определена раса и се изисква тест 

за грамотност на имигрантите. През 1910 г. се открива Служба за евгенична регистрация, 

която през следващите тридесет години събира данни  за американски семейства и групи 

от различни раси и осигурява “научна” информация на частни лица и организации, 

посветили усилията си на подобряването на “народа”, т.е. на средната класа от бели 

американци. Давънпорт и неговите последователи правят извода, че множество черти – 

от физически и психически като епилепсията до поведенски като склонност към 

престъпност и алкохолизъм – са наследствени и че различните раси споделят определени 

наследствени характеристики. Според него “средиземноморската кръв” ще промени 

американското население “по-тъмно като цвят на кожата, по-ниско на ръст, по-

непостоянно по нрав ..., по-податливо на престъпления като кражба, отвличане на деца, 

физическо насилие, убийство, изнасилване и неморално сексуално поведение”. Видни 

публични фигури като Теодор Рузвелт, президентът на Харвардския университет Чарлс 

Уилям Елиът и свещеникът Хари Емърсън Фосдик (най-популярният проповедник по 

това време) с ентусиазъм прегръщат евгеничната кауза. Освен стимулирането на 
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стерилизацията, евгеничното движение се отнася благосклонно към ограничаването на 

имиграцията на “низши раси” в страната. Един автор пише: “Същите мотиви, които ни 

карат да изолираме престъпниците и умствено недоразвитите и по този начин да 

предотвратяваме възпроизводството им, важат и при недопускането зад границите ни на 

индивиди, чието умножаване би влошило средните показатели на народа ни” (Джонсън 

2011).  Популярни книги като “Залезът на великата раса” (1911) на Медисън Грант и 

“Надигащата се вълна на цветнокожите срещу господството на белите” (1920) на Лотръп 

Стодард, възхваляват “северната” психика, характер и цивилизация. Подобни 

митологии, заедно с псевдонауката евгеника през 1921 и 1924 г., дават ход на съответни 

действия в Конгреса на САЩ. Законът за имиграцията от 1924 г. (в сила от 1 юли 1929 

г.) строго ограничава влизането в страната на представители на европеидната раса, 

произхождащи от Югоизточна Европа и напълно забранява влизането на хора, които 

произхождат от Далечния изток. Въпреки че расизмът на евгениците е насочен предимно 

към “ориенталския” и “средиземноморския” расов тип, те, както и повечето бели 

американци, чието отношение към негрите е белязано от дълбоки предразсъдъци, са 

убедени, че тяхната по-низша природа няма нужда да бъде доказвана научно. В резултат 

от това повече от половината щати приемат закони срещу смесването на расите чрез 

забрана за брак между представители на европеидната раса и лица с известен процент 

негърска кръв, защото трябва да се запази “превъзходството на белите”. На някои места 

тези закони важат чак до 1967 г., когато Върховният съд ги отменя. И други форми на 

расова сегрегация целят предпазването на северната кръв от “зарази”. Можем да ги 

открием в сферата на образованието, армията, транспорта, жилищното настаняване и т.н. 

От 1924 г. действа закон за имиграцията, с който се ограничава влизането на имигранти 

от нисша раса от източна и южна Европа (Джонсън 2011).  

Т.нар. социалистическа държава се опитва по друг начин да създаде нужната 

хомогенизация на обществото, за да се съхранява определен социален ред. Като че ли 

цялото население на страната изпитва върху себе си мощното унифициращо въздействие 

на социалистическата култура и социалистическия начин на живот. Но ако за градското 

население се постига определена хомогенизация на публичната и частна сфера, то при  

селското население нещата са по-сложни. Тази политика служи на две несъвместими 

цели: от една страна, формирането на свръхетническа общност (“новата историческа 
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общност на социалистическия човек), а от друга страна, укрепване и развитие на 

(етно)нацията. Тя едновременно способства и за хомогенизацията на населението, и за 

неговата сегрегация. Населението на селската периферия в по-малка степен е подложено 

на въздействието на социалистическите социокултурни стандарти отколкото селското 

население от центъра. Но формирането на еднообразна публична сфера се възпрепятства 

от редица фактори. Например, създаването на привилегирован статус на определена 

религия на дадена територия, възстановяване на определени етнически традиции и др. 

Що се касае за частната сфера в съвременните общества хомогенизиращото въздействие 

на държавата се сменя с това на пазара. Защото навсякъде заедно с разпространението на 

капитализма се разпространява културата на потреблението, която  по дефиниция е 

унифицираща.  

На Мануел Кастел принадлежи важно наблюдение. Ако през XIX и първата 

половина на XX в. големите държави се състоят от националистичен елит и относително 

индиферентни към национализма маси, то през последната трета на XX в. нагласата  

напълно се променя – националистични са маси и космополитични са елитите. Елитите 

са станали привърженици на мултикултурализма, постнационализма и космополитизма, 

а масите са склонни към национализъм в широкия смисъл на думата.  

Културните различия между съсловията е залог за устойчивостта на подобни 

държави. Понякога тези различия са толкова дълбоки, че носят псевдоетнически 

характер: индивидите, които от “етническа” гледна точки принадлежат на един и същи 

народ, принадлежат на различни култури. Те водят различен начин на живот, придържащ 

се към различни обичаи, различно се обличат, с различни неща се хранят. Макс Вебер 

пръв обръща внимание на това, че междусъсловните различия в традиционните общества 

се проявяват като псевдоетнически различия.  

Засегнатите проблеми имат две измерения – нормативно и политическо. 

Нормативното е свързано с проблема за обосноваване на необходимостта от търпимост 

към различията, принесени от мигрантите. Защо всъщност тези различия трябва да се 

“толерират”? И дори философите да намират аргументи в полза на отказа от 

асимилационизма, обикновените хора не са склонни да се присъединят към него. 

Увереността в културно-символичното господство е условие за психологичен комфорт, 

а усещането за загуба на това господство е източник на дискомфорт. Границите не само 
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се конституират от различията, но те конституират различията. Различията между 

групите хора могат да бъдат в “обективистки” термини, т.е. много големи, но при все 

това не играят особено съществена роля в социалното взаимодействие. И напротив – 

различията могат да бъдат едва уловими (форма на носа, лек акцент), но да влияят 

съществено върху характера на социалната комуникация. Границите между “ние” и “те” 

са социални. Те могат да имат юридически,  статусен, но и символен характер. Наличието 

на символни граници постоянно се усеща във взаимодействието на хората. Това служи 

като маркер на символните граници между “нас” и “другите” в различни конкретни 

случаи. А какво служи като такива маркери в съвременните индустриално развити 

страни, които приемат имигранти? Налице са две основания за прокарване на граница 

между приемащите и мигрантите: езикът и религията. Например основен проблем в 

американските обществени дебати е “нашествието” на испаноезичните мигранти от 

Мексико и Южна Америка, докато в европейските е “нашествието” на мюсюлманите. В 

американския случай Другият е този, който не приема хегемонията на английския език. 

Те имат смелостта да настояват за присъствие в публичната сфера на испанския език. В 

европейския случай Другият е този, който не приема хегемонията на секуларната 

(постхристиянска) култура. Другите са тези, които имат смелостта да настояват за 

присъствието на исляма в публичната сфера.  

Вариантите на границите между местните и пристигащите могат да бъдат в 

различна конфигурация. Ако се пресичат, това се реализира предимно на  индивидуална 

основа. Конкретният човек след определени усилия формира черти, които му позволяват 

да се отделя от етнохарактеристиките на приемащото населения. Представителят на 

мигрантите, който успешно се адаптира  към новата социална и културна среда, има две 

възможности: или да се насочи към пълна асимилация, или да е на границата на две 

културни сфери като използва знанието на двата езика  за успешна кариера. Освен това 

границите между местните и пристигащите могат да се размиват. Това става на 

колективна основа. По време на комуникацията между приемащия колектив и колектива 

на мигрантите се формират социокултурни признаци, общи и за двете страни. 

Размиването на границите между общностите способства за билингвизма. Например, в 

южните щати на САЩ не само мексиканските мигранти учат английски, но и 

американците, заети с малък и среден бизнес, учат испански. В младежката субкултура, 
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развиваща се в мегаполисите на днешна Германия,  е характерен турско-немски рап. Той 

се изпълнява частично на немски, частично на турски. Наистина в дадения случай не 

става дума за това, че местното население изучава езика на мигрантите. Но жаргонът, 

формирал се в немска среда и по-специално при изпълнител на рап, силно се отличава от 

кодифицирания немски език.  

Друг вариант е когато  културни елементи между местните и пристигащите могат 

да се смесват в едно или друго направление. Този процес е свързан с опита за 

“предефиниране” на националната идентичност – както от националистите и от 

културните фундаменталисти, от една страна, така и от проимигрантските активисти, от 

друга. Например: националистите, представящи местното население, поставят на преден 

план въпроса за размиване на “етнокултурното ядро” на нацията (присвоявайки си 

монопола върху дефинирането му). Противостоят им обществените активисти, говорещи 

от името на мигрантите, които могат да бъдат или от мигрантската среда, или са 

представители на местните правозащитници.  

 

*** 

Какво е отношението между културното разнообразие и т.нар. социален капитал. 

При какви условия разнообразието става капитал? Какво е необходимо за да стане 

саморазрастващ се ресурс. Ако културният капитал е преди всичко образование, 

обучение и способност за обучение, то социалният капитал е това, което препятства 

културното разнообразие. Общественото доверието между хората не се увеличава, а 

намалява сякаш пропорционално на нарастването на културното разнообразие. 

Миграцията и свързаното с нея културно многообразие по-скоро разрушава социалния 

капитал, а не го доразвива. Но подобна ситуация е валидна в краткосрочна перспектива, 

докато в дългосрочна се формират нови форми на солидарност, които преодоляват 

етническите, конфесионалните, расовите, езиковите граници. Тази ситуация много 

категорично се потвърждава от резултатите от интервютата и фокус групите от 

емпиричното социологическо изследване “Бежанците в представите на българите – 

страхове, разбиране и съпричастност”, проведено през периода 2018 г. и началото на 

2019 г.  Отношението на голяма част от българите към бежанците се е променило като 

страховете прерастват в състрадание, готовност за помощ, приемане и рационално 
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осмисляне на ситуацията. Този процес започва от 2017 г. Особено добре са приети 

сирийските бежанци, с които местните хора често стават приятели.  

Отговорите на няколко централни въпроси в интервютата и фокус групите 

бележат отваряне и израстване на българските граждани: “Хора като всички нас; хора, 

търсещи спасение; хора, към които ние трябва да се отнасяме като равнопоставени и ... 

всеки един от нас да помага с всичко, с което разполага.”, “Човечни, добри, общителни.”, 

“Имам много приятели сред тях. ... Не харесвам публичната информация (за бежанците-

ТН) и не съм съгласна напълно с нея...” 

А на въпроса “Съгласни ли сте бежанци да се заселят трайно/постоянно  в 

селището, в което живеете?” жител на гр. Харманли отговаря: “Като си работят и са 

добри хора, какво могат да направят. Аз не се притеснявам от тях. Влизала съм в лагера 

и вечер, но не се притеснявам... На мен са ми идвали на гости сирийци...”. Българите , 

установили близък контакти с бежанците, споделят, че те са работливи и  умни хора. 

Общото впечатление за тях е, че са богати хора от богата държава, които са оставили 

собствеността си и домовете си, за да търсят спасение за себе си и за семействата си.  

Хората с ежедневен контакт с бежанците споделят: те са “отрудени и хубави хора, 

дошли да търсят спасение”, “скромни и културни хора”, “честни, точни и откровени”.  

Местното население смята, че “(В селища) със смесено население трябва да се заселят, 

не трябва да се изолират и да се концентрират на едно място – например, както се говори, 

че Сакар ще бъде обезлюден и заселен с бежанци. Нека да има и българи, и роми и турци, 

да сме заедно...” 

Особено важни за определяне на отношението на българите към бежанците са 

отговорите на въпроса “Бихте ли одобрили в училището/в класа, където учат Вашите 

деца/внуци да се учат бежанци? Защо? Бихте ли одобрили Вашите деца/внуци да имат 

приятели бежанци? Защо? Бихте ли одобрили Вашите деца/внуци да се омъжат/оженят 

за бежанец? Защо?” А те звучат така: “Да! В това училище учеше едно бежанче – дете от 

Сомалия, на което бях настойник. То завърши 11 и 12 клас. Когато моят син тръгна в 

предучилищна, сомалийското дете отиде да го посети, а госпожата се стряска и пита сина 

ми: “Ти познаваш ли го?”, а синът ми отговорил: “Да, това е батко ми!”. Жената 

продължава: “Съгласна съм синовете ми да се оженят за бежанци, защо да не съм 

съгласна?!” 



 Миграция и културно разнообразие...     83                                       

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 2/2020 

Най-общо може да се каже, че българите стават толерантни към мигрантите, 

въпреки страха. Негативните представи са предимно на хора, които нямат пряк контакт 

с бежанци, дори и да живеят в райони, населени с имигранти. Отрицателните нагласи се 

демонстрират в “разкази” за бежанците, в които тяхното поведение се определя като 

“нагло” и “нахално”. Съществена роля в процеса на изграждане на негативния образ 

играят медиите. Много ясно се открояват страховете на българските граждани и 

негативните им представи за бежанците в определянето им като гангстери, престъпници, 

терористи, джихадисти, манипулатори. Те са опасност за икономиката и за 

спокойствието в страната. 

Бежанската криза, сблъсъкът на българския гражданин с чужденеца, формирането 

на образа на този чужденец,  предизвиква много промени в начина на възприемане на 

света и в българската национална идентичност, което най-общо може да се дефинират 

като преминаване от акценти върху националните символи към по-универсални 

ценности, т.е. преминаване от национална към културна идентичност. Това е тенденция, 

чиито мащаби се разрастват. 
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Abstract 

The article examines the importance of the beauty in nature conservation. Attention is drawn to 

the particular ethics of the closeness between the neighbouring buildings in the city, which 

requires that they fit into one common appearance of shared life. The existing legal framework 

in Bulgaria on the protection of nature landmarks is presented as a landscape that must be 

preserved beyond the economic logic of property. The article concludes with the importance of 

Adorno in understanding and applying landscape regulations as a form of territory based on the 

existence of a political and moral community. 
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Правото разпознава и защитава неживата природа основно през фокуса на 

вещите: като съвкупност от недвижими имоти с очертани от правото на собственост 

граници, подчиняващи се на определено предназначение и техническо устройство. В 

неживата природа обаче съществуват не само вещи, но и пространства, в дълбочините 

на които правото все по-често разпознава културно-исторически и естетически 

измерения. 



85     СТОЯН СТАВРУ                                       

Ethical Studies (ISSN 2534-8434), Vol. 5 (2), 2020 

Пространства съществуват както във, така и около вещите [1]. Отвъд тяхната 

абстрактна физика, пространствата биват населявани от човешките наративи по начин, 

който ги прави носители не само на важни значение, но и на разнообразни емоции. 

Пространствата могат да бъдат силно субективни. Те се пресичат от пътища, които ги 

превръщат в светове. В този смисъл може да бъде прочетено и написаното от Георг 

Зимел за „чудото на пътя“: „Хората, които първи проправили път между две места, 

извършили едно от най-големите човешки постижения. Те се придвижвали от едното до 

другото място и обратно толкова често, че местата останали субективно свързани“ – 

„волята за свързване придавала на нещата форма“ [2]. Зимел е убеден, че „човекът е 

свързващо същество, което винаги трябва да разделя, а без да разделя, не може да 

свързва“ [3]. Притежаваните вещите и забележителните местата са различни формати, 

през които хората взаимодействат със земята: като я раздробяват на парчета (поземлени 

имоти) или като я консолидират в едно цяло (пейзаж). Ако трябва да пренесем Зимел в 

света на градоустройството и ландшафтната архитектура, можем да кажем, че човекът е 

едновременно свързващо (чрез идеята за ландшафт) и разделящо (чрез идеята за 

устройството) природата същество, с което отново стигаме до заключението, че „в 

природата всичко изглежда както свързано, така и разделено“ [4].  

Преди да представя юридическите основания зад това твърдение, бих искал да 

резюмирам възгледите на Роджър Скрутън относно ролята на любовта към красивото 

(пейзажа) като част от концепцията за дома и етиката на близостта, които биха могли да 

спасят природата, осигурявайки мотивация за спазването на нормите. Убеден съм, че 

„зелената философия“, която Скрутън свързва с консерватизма, би била от особена полза 

за правилното разбиране на значимостта на законовите опити да се въведе регулация на 

ландшафта в България. Именно измерения на природния пейзаж, и като цяло на облика 

на земята, ще бъдат предмет на разглеждане в настоящия текст, който ще следва линията: 

„зелена философия“ – „екологична етика“ – „регулация на ландшафта в България“. 

 

1. Роджър Скрутън и любовта към красотата  

Скрутън знае слабото място на всяка екологична етика. То е свързано с отговора 

на въпроса как да създадем „острови от ценности в морето от етикети с цена“ [5], или по-

конкретно: какъв е мотивът, който ще накара хората да предприемем действията, 
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необходими за спасяване на природата? Според него експертността на етиците не е 

достатъчна, нито апокалиптичните прогнози за бъдещето [6]. Необходима е емоция. Тази 

емоция според него е любовта към дома, която Скрутън нарича ойкофилия. Близостта 

между думите „ойкофилия“ (от гръцки: οἶκος, „дом, домашно, семейство“, и - φιλία, 

„любов“) и „екология“ (от гръцки: οἶκος, „къща“, и -λογία, „изследване на“), е напълно 

преднамерена: къщата трябва да се превърне в дом, за да може екологията да постигне 

своите цели. [7] 

Домът е определен от Скрутън по един наистина емоционален  и мотивиращ 

начин: той е „място, където сме и което споделяме; място, което ни дефинира и което 

стопанисваме, за да го предадем на нашите наследници; място, което не желаем да 

развалим“; „мястото, където животът продължава и където любовта, привързаността и 

взаимните задължения се възобновяват“; мястото, където са онези, които обичаме и от 

които имаме нужда; мястото, което защитаваме и за което все още може да ни бъде 

заповядано да се сражаваме и да умрем; място, което е наше [8]. [9] 

Любовта към дома е част от „верността към територията“ [10]. Тя е тясно 

свързана с концепцията за „близката“ околна среда и съставлява важен компонент от 

„духовната археология на усядането на човечеството“ [11]. В този контекст Скрутън 

посочва, че Европа „дължи своето величие на факта, че основната лоялност на 

европейците е била откъсната от религията и отново насочена към земята“  [12]. Това 

пренасочване на лоялността може и следва да бъде използвано и при провеждането на 

екологичната политика: „[п]ривързаността към дадена територия и желанието тази 

територия да бъде опазена от ерозия и замърсяване си остава най-мощният мотив, който 

се предполага във всички искания на политиците за жертви от страна на хората“ [13]. 

Именно чувството на привързаност към дадена територия е „мотивът на обикновените 

хора“ [14], върху който може да се изградят уважението и задълженията ни към 

бъдещите поколения. Това е единственият мотив, който има шанс в „културата на 

алчността“ [15] и който според Скрутън може успешно съжителства с правото на 

собственост, даващо „истинското решение срещу трагедията на общите блага“ [16]. 

За да може собствеността да се превърне в положителен герой за екологията, е 

необходимо тя да влезе в съюз с един друг подход към земята – стопанисването. 

Скрутън посочва, че е необходим „ефективен кодекс за стопанисване“ [17], какъвто е бил 
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характерен например за ловците-събирачи, заличени от съвременната цивилизация. [18] 

Доброто стопанисване става ключово при организирането на съдържанието на 

собствеността, то е и основание за нейната легитимност. Скрутън вярва, че 

господството може да еволюира в стопанисване (в рамките на собствеността), 

благодарение на облагородяващото действие на любовта към дома и на съзнанието, че 

„сме тук [за] да се грижим за света, а не просто да го експлоатираме“ [19]. Все пак 

Скрутън признава, че „[с]топанисването, разбира се, не е опозиция на господството, то е 

само една по-деликатна негова форма“ [20]. 

Стопанисването е собственост, свързана с общността. Любовта към дома е в 

основата на онзи „обществен дух“, породен „от патриотизма, от любовта към страната, 

от чувството за принадлежност към споделен и наследствен дом“, от които идва 

„убеждението, че този проблем е наш и следователно мой проблем като член на групата. 

Това убеждение изчезва, когато анонимно бюрократи конфискуват нашите рискове и 

претендират, че са способни да ги регулират до пълното им изчезване“ [21]. Именно 

поради това стопанисването не трябва да се делегира и възлага на държавата или на друг 

централизиран субект с власт, а следва да се организира вътре в общността.  

Един от инструментите за постигането на подобно стопанисване в рамките на 

общността е създаването на особена връзка между поколенията, чрез включване в нея 

както отношение на наследяване (вземане оп предците), така и отношение на 

попечителство (даване на потомците). Скрутън е убеден, че се нуждаем не просто за 

договор между мъртвите, живите и неродените, а от специфична общност между тях, 

създаваща „отношение на попечителство, в което живите управляват активи, наследени 

от мъртвите, които на свой ред трябва да предадат на онези, които ще са родени“ [22]. 

Загрижеността за бъдещите поколения е резултат от осъзнаването на обстоятелството, че 

ние сме наследници на блага, които трябва да предадем на нашите приемници. Можем 

да ограничим собствените си нужди, само ако „виждаме собственото си място като част 

от непрекъснатата верига на даване и получаване“ и осъзнаем, че „хубавите неща, които 

сме наследили, не са ни дадени, за да ги увредим, а за да ги използваме разумно и да ги 

предадем по-нататък“ [23]. 

Струва ми се, обаче, че стопанисването в рамките на частната собственост, дори 

и обогатено с идеята за генерационно попечителство, все още е твърде пряко свързано с 
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идеята за икономическата употреба на природата като територия, устроена във формата 

на вещи. И тук идва най-сериозната според Скрутън част от инструментариума на 

екологията – възможността за обосноваване на защита на нещо, което е икономически 

безполезно, каквато е например дивата природа и особено недостъпните планини и 

пустошта. Едно от безполезните неща [24], на които човек продължава да държи, дори и 

в „културата на алчността“, е красотата. Красотата е вътрешно присъща стойност: „да 

гледаш на нещо като на красиво означава да го цениш за това, което е, не за това, какво 

вържи според целите, за които служи“; „[р]азпознавайки нещо като красиво, човек го 

изтегля от арената на практичното и му придава стойност, която не може да бъде 

отстъпена и разменена“ [25]. Любовта към тази вътрешно присъща стойност е 

значително по-силен мотив за опазване на природата, отколкото какъвто е да е 

утилитарен или научен интерес. Поради това шансът на природата да бъде спасена от 

естетиката е много по-голям от колкото този тя да бъде опазена от етиката [26]. Днес 

„красивото е въздигнато (дори – бел. СС) над святото“ [27], а естетиката може да бъде 

етика. 

Преживяването на красотата е част от любовта към дома, проявяваща се като 

любов към пейзажа. Разпознаването на пейзажа е вид „нежност към местата“ [28]. 

Светостта на американският пейзаж е обявена неведнъж от вдъхновители на 

екологичните движения като Джон Мюър, Ралф Уолдо Емерсън и Хенри Дейвид Торо. 

Чрез пейзажа хората стават част от света. Запазването му е форма на стопанисване на 

красотата. Отвръщането от красивото и замяната му с полезното води до „загрозяване“ 

на нашия свят. Не трябва да позволим благоустрояването на населените места и изобщо 

на пространствата за употреба да доведат до плячкосване и оскверняване на красотата, 

каквото може да се случи например при прокарването на околовръстен път през 

живописен район. Нещо повече, Скрутън обявява нарушаването на красивия природен 

пейзаж за „престъпление срещу естетиката“ [29], което лично аз бих обозначил с думата 

„красивохулство“ – ако приемем, че красивото е „начинът, по който идеята за свещеното 

оцелява независимо от отслабването на религиозната вяра“ [30]. Красотата „освещава“ 

мястото и по този начин го защитава – превръща се в мотив за неговото съхранение. 

Пейзажът оцелява най-трудно в градска среда. Именно там е най-силна 

аргументацията на Скрутън, в която прозира една особена етика на близостта. 
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Диалектиката на красивото лесно може да бъде открита в градоустройствената съдба на 

улицата. Модерната улица е „инструментализирана околна среда“ – „среда, което е 

заложена“ [31] за изпълнението на определена функция. Нейното предназначение я 

изчерпва онтологически. Отвъд транспортната възможност, която тя осигурява чисто 

технически, всичко останало е странично усилие. За разлика от улицата-функция, 

„[ц]ентралните улици в европейските градове […] са резултат от педантично точни 

естетически решения през вековете, където детайлите имат за цел да си хармонизират и 

нищо умишлено да не се натрапва на очи“ [32]. От тук и естетическата погнуса от 

реклами и лога, нахвърлени по сградите в съвременния еклектичен град. Те не просто ни 

разсейват, но са завладели пространствата, които обитаваме, отдалечавайки ги от 

усещането ни за дом. Градовете ни са препълнени с пространства за потребление 

(пространства, които консумираме) за сметка на намаляващите пространства за живеене 

(пространства, които пазим) [33]. На безличните улици-функции Скрутън 

противопоставя истинските улици – „с отворените към тях врати на домовете, които се 

усмихват“ [34]. Тези улици са „артериите и вените, дробовете и храносмилателният тракт 

на града – каналите, през които протичат всички комуникации“, и могат да се 

самообновяват, ако да бъдат защитени „срещу автострадите и шосетата, срещу 

безогледното застрояване и зонирането, които възпрепятстват автентичното развитие на 

селището“ [35]. Истинската улица е част от уюта на дома. Трябва да се опитаме да 

запазим това тяхно качество и след одобряването на уличния регулационен план. 

Сградите, а и всички останали вещи, не трябва да бъдат обречени на своето 

предназначение, не трябва да бъдат изцяло изгубени в своята функция. Ако вещите 

трайно бъдат сведени до функция, те губят своята устойчивост във времето и скоро се 

превръщат в обекти на разруха. [36] 

Именно тук става ясна ролята на красотата при определянето на съдържанието на 

градоустройствената регулация. Последната не трябва да налага красота „отгоре-

надолу“, а следва да насърчава красотата „отдолу-нагоре“. Само така красотата може да 

изпълнява ролята на „координиращ механизъм“, чрез който отделните индивиди се 

приспособяват един към друг и живеят заедно при условията на равнопоставеност. 

Красотата в този смисъл е не само форма на себеизразяване, но и форма на себеотричане: 

„почит, която отдаваме на нашето общо местообитание“ [37]. В това се изразяват 
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„добрите нрави“ на града, изискващи повече „приспособяване към съседите, отколкото 

демонстрация на отделност“ [38]. Така красотата – като въпрос на близост, се превръща 

и в политически проект. Тя става „един от инструментите в нашите стратегии за 

постигане на консенсус; […] една от ценностите, чрез които изграждаме и принадлежим 

към един вдъхващ взаимна утеха свят. […] Накратко, тя е част от изграждането на дома“ 

[39]. Индивидуалните различия са смекчени от съгласувания общ стил, който създава 

споделеност на околната среда, прави я „близка“, превръща я в част от дома. 

Но нека отново посоча, че според Скрутън красотата е не само съвместима с 

частната собственост, но и в някаква степен разчита на нея. Скрутън многократно 

посочва, че красотата не трябва да се налага чрез централизирано планиране. Да, тя 

трябва да бъде „администрирана“, но управлението й от държавата следва да бъде по-

скоро „негативно“ Държавата и общината следва да се намесват в облика на града чрез 

„система от странични ограничения“ [40], които работят с реалния живот в града и с вече 

постигнатите в него естетически конвенции. Самото съдържание на красотата се 

определя „позитивно“ от местните хора – от нейните жители. Тук Скрутън подкрепя 

Джейн Джейкъбс [41], според когото „градовете трябва да се развиват спонтанно и 

органично, така че да пазят свято в своите граници непреднамерените резултати от 

споразуменията по взаимно съгласие на жителите си. […] Един истински град е плод на 

желанията на безброй негови обитатели, а не резултат от онова, което са планирали 

неколцина самозвани експерти“ [42]. Устройството на територията, което вгражда 

функционалности в технологичния живот на града, не трябва да замества 

„локализираните форми на симетрия и ред“, а грижа на архитектите е новите сгради „да 

се впишат във вече съществуващата градска структура, да постигнат локална симетрия в 

контекста на историческите дадености на населеното място“ [43]. Така традицията в 

архитектурата става въпрос на добри обноски. Новите сгради  трябва да се включат в 

общността на своите съседи, да стоят подходящ начин до тях. [44] Съседството е форма 

на съвместно съществуване, при което общуването се осъществява и чрез общия 

архитектурен стил на сградите. Естетиката на сградите като добри съседи  е не само 

естетика на дома, които обичаме, но и етика на близостта. И все пак, тази логика на 

съседство по правило е локализирана около границите на собствеността, поради което – 

както ще видим и в края на изложението, среща своите обективни ограничения. Тя не 
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успява да удържи своите концептуални положения при регулирането на облика на по-

големи територии (ландшафта), при които опазването на природната красота става 

възможно благодарение на заличаването на вещите за сметка на тяхната историчност.  

 

2. „Забележителната“ красота и правото 

Ако потърсим природно красивото в българското законодателство, бихме могли 

да намерим част от него закодирано зад ключовата дума „забележително“. Така 

например една от целите на Закона на биологичното разнообразие (ЗБР) е опазването на 

вековни и забележителни дървета (чл. 2, т. 6 ЗБР). В чл. 109 ЗБР е предвидено, че 

отделни вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват 

за защитени, съгласувано с физическото или юридическото лице – собственик на имота, 

в който се намира дървото. Макар, че от вещноправна гледна точка дървото не 

съставлява самостоятелна вещ, а е част от земята, към която то е трайно прикрепено, 

неговата забележителност може да се превърне в основание за обособяването му от 

земята. В този случай красивото има не само административно (прилагането на 

специален административен режим), но и вещноправно (обособяването на „вещ във 

вещта“) значение. Въпреки, че текстът изисква обявяването да е „съгласувано“ със 

собственика, административноправният характер на закона (ЗБР) и императивността на 

разпоредбите, защитаващи природата, ме карат да приема, че определяща е ролята на 

директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Той е 

органът, който следва да осигури подписването от собственика на протокол, в който се 

посочват местонахождението и характеристиките на дървото (вид, възраст, височина и 

други особености), неговото състояние и необходимите поддържащи мерки, както и 

задълженията на собственика за опазване на обекта. [45] 

Обявяването на едно дърво за защитено води до възникването на специфични 

задължения за неговия собственик. Той е длъжен да поддържа физиологичното 

състояние на дървото, като се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до 

неговото унищожаване или увреждане. Това е основното задължение, което законът 

предвижда да съществува паралелно със собствеността и като неин коректив, 

ограничавайки правомощията на ползване и фактическо разпореждане с дървото. Към 

него са добавени и някои „обслужващи“, вторични задължения, свързани с управлението 
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на грижите за дървото. Такива са: задължението на собственика да уведоми съответната 

администрация за настъпили промени в състоянието на обекта; да осигури достъп на 

представители на администрацията до имота за извършване на проверки по състоянието 

на защитените дървета; както и да съгласува с нея дейностите, необходими за 

поддържане или възстановяване на състоянието на обекта. 

Освен със задължения обявяването на дървото за защитено е свързано и с някои 

възможности за собственика. Именно те могат да обусловят интереса на собственика да 

даде съгласието си находящото се в имота му забележително дърво да бъде обявено за 

защитено. Става въпрос за предвидената в закона възможност министерството на 

околната среда и водите да финансира поддържащи или възстановителни дейности, 

необходими за опазване на защитените дървета. В тази възможност може да бъде открита 

миниатюра на своеобразно публично-частно партньорство, насочено към запазване на 

красотата на едно забележително дърво. Въпросното партньорство обаче изисква 

съгласието на лицето, в чийто имот расте дървото, поради което защитата на красотата 

не е еманципирана от собствеността, а се осъществява в нейните рамки [46]. [47] 

Друг особен правен режим, при който вече собствеността може да бъде 

ограничена принудително, е този на природните забележителности. Съгласно чл. 23, ал. 

1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за природни забележителности със заповед 

на министъра на околната среда и водите се обявяват характерни или забележителни 

обекти на неживата природа, като например: скални форми, скални разкрития с научна 

стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и 

минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата  

им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и 

културата. [48] Както се вижда от цитирания текст на закона, естетичността е един от 

критериите, който може да превърне една вещ в природна забележителност. За разлика 

от забележителните дървета, където красотата е по-скоро инцидент, допуснат „насред“ 

собствеността, природните забележителности предопределят цялостно съдбата на вещта, 

в рамките на която се намират. Те не просто трябва да се „търпят“ и поддържат от 

собственика, а се превръщат в център, около който се организира прилежаща територия, 

необходима за опазването им. Забележителността (красотата) на обекта на неживата 
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природа измества икономическата му полезност и става негово предназначение, при 

което този обект започва да се „държи“ все по-странно като вещ [49]. 

При природните забележителности красотата доминира над собствеността. [50] 

Макар и законът да не въвежда ограничения за това кой може да притежава природни 

забележителности, той забранява на собственика им всички дейности, които могат да 

нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. 

Собствеността се „втечнява“ – загубва своята твърда структура от три правомощия 

(владение, ползване и разпореждане), и вместо това започва да се „прилага“ като режим. 

Така съгласно чл. 11 ЗЗТ,  собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в 

защитените територии са длъжни да спазват режимите, установени със заповедта за 

обявяване на защитената територия и плана за управлението й. Вещноправният ореол 

около собствеността търпи поражение от ръката на красивото, облечена в 

„административноправна ръкавица“. Собствеността като субективно право е принудена 

да се съобразява със забележителната природна красота, без обаче последната да 

ограничава възможността за прехвърляне на самата собственост. Всеки може да 

притежава природни забележителности, но само по „правилния“ начин. 

Най-сериозният проект за нормативно остойностяване на красотата с цел 

постигането на определени екологични цели остава свързан с понятието за ландшафт. 

Преди да разгледам широкото понятие за ландшафт (като облик на всяка територия), ще 

представя съвсем накратко т.нар. „забележителни ландшафти“, които се появяват на 

няколко места в ЗЗТ. Опазването на характерните или забележителните обекти на 

неживата природа е посочено като част от предназначението на защитените територии 

(чл. 4, ал. 1 ЗЗТ). Това е и единственото място, на което в ЗЗТ се използва думата 

„пейзажи“. Ако останем „на територията“ на ЗЗТ, можем да посочим, че характерните и 

забележителни ландшафти и обекти на неживата природа могат да бъдат обхванати в 

режим на националните (чл. 18, ал. 1 ЗЗТ) и природните (чл. 29, ал. 1 ЗЗТ) паркове. Извън 

парковете териториите с характерни или забележителни ландшафти, включително 

такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата, могат да 

бъдат обявени за защитени местности (чл. 33, ал. 1, т. 1 ЗЗТ). Националните и природните 

паркове, както и защитените местности са видове защитени територии (чл. 5 ЗЗТ). Така 

наред с природните забележителности, които са самостоятелни обекти на защита, 



Защита на неживата природа…     94  

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 2/2020 

забележителните ландшафти могат да бъдат интегрирани и към по-големи защитени 

територии, от които да съставляват част. Някои от тези територии са изключителна 

държавна собственост, което е и най-високият „вещноправен“ статут на 

„забележителното“ (красивото) в действащото българско законодателство. 

За разлика от живите организми, чийто претенции за „повишен“ (спрямо 

останалите вещи) юридически статус се основават на спецификата на техния геном (като 

част от биологичното разнообразие) [51] или на тяхната нервна система (като 

предпоставка за изпитване на болка), неживата природа разчита на погледа. Това, което 

се защитава при пейзажа (забележителния ландшафт), е изгледът, гледката на определена 

местност, чието конструиране се осъществява в очите на гледащия. Ако при опитите за 

обосноваване на правата в полза на живите организми реториката търси тяхната 

собствената ценност, която да ги направи независими от антропоморфизма на правото, 

то при защитата на неживата природа като че ли регулативните механизми признават 

водещата роля на човека като наблюдател, пред който природата се разкрива като 

пейзаж. Ръката, която притежава и ползва вещта, е спряна от дистанцията на погледа, 

който вижда отвъд конкретния поземлен имот, за да открие контурите на самата природа. 

Това вглеждане в красивото позволява на неживата природа да получи стойност, 

независима от собствеността. Макар и всяка гледка да е преди всичко умозрителна, тя 

предлага шифър за разчитане на природата, който е различен от собствеността. Дори и 

само това прави забележителният ландшафт важен съюзник на всяка екологична етика. 

 

3. Устройство на територията 

Важността на въпросите на ландшафта е причината за приемането на 

Европейската конвенция за ландшафта (ЕКЛ) [52]. В чл. 1, б. „а“  ЕКЛ е дадено и 

определението за „ландшафт“: „територия, специфичният облик и елементите на която 

са възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или 

човешки фактори“. Същото определение се съдържа [53] и в Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР), където, наред с биологичното и геологичното разнообразие, сред 

целите на националната екологическа мрежа е посочено и дългосрочното опазване на 

ландшафтното разнообразие (чл. 4, т. 1 ЗБР). Първата дума, която определя ландшафта в 

цитираното по-горе легално определение е думата „територия“. Но това не е ключовата 
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дума при дефинирането на ландшафта. Ландшафтът не е просто територия [54], той е 

специфичният облик на тази територия. Територията може да бъде организирана по два 

начина: чрез въвеждане на структура за нейната икономическа употреба (устройство на 

територията) и чрез очертаване на контури за естетическото й обитаване (облик на 

територията).  Устройството и обликът на територията са два различни формата при 

възприемането и взаимодействието на човека със земната повърхност. И двата са 

свързани със собствеността, но по различен начин. Ако устройството на територията 

работи за „най-добрия интерес“ на собствеността, като прави възможно извличането на 

максималната устойчива полза, която може да се реализира в границите на един 

недвижим имот, то регулацията на облика на територията (ландшафтът) ограничава 

правомощията на собственика, като го принуждава да синхронизира употребата на вещта 

с тази на останалите вещи по съседство, с които заедно образуват един общ културно-

исторически ансамбъл.  

Нека първо разгледам, съвсем накратко, устройството на територията, което се 

регулира от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Устройството има за цел да 

въведе определен ред („строй“) при използването на земята чрез нейното разделяне на 

поземлени имоти, тяхното урегулиране, благоустройване и застрояване. За целта се 

въвежда специална таксономия на различните видове територии, които се определят от 

тяхното основно предназначение: урбанизирани територии (населени места и селищни 

образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени 

територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на 

транспорта. Приемат се общи и подробни устройствени планове, които определят 

предназначението на отделните поземлени имоти, от които се състоят различните видове 

територии. 

Основната единица в устройството на територията е поземленият имот. 

Поземленият имот е такава част от територията, включително и тази, която трайно е 

покрита с вода, която е определена с граници съобразно правото на собственост [55]. 

Именно собствеността като субективно право върху земята чертае границите на 

поземлените имоти, разделяйки земната повърхност на отделни вещи. Тези части от 

земята се „затварят“ в правото на своя притежател като вещи. Поземлените имоти могат 
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да бъдат разгледани като част от природния пейзаж и околната среда само след като бъде 

зачетено тяхното основно юридическо измерение на вещи. 

Неприкосновеността на частната собственост [56] обладава отвътре конкретно 

индивидуализираните „парчета“ земя, превръщайки целостта на природата в граничещи 

помежду си фрагменти. Субективното право на собственика може да съществува само 

при обособяването от земната повърхност на отделни клетки за притежание, т.е. при 

наличието на въведено устройство на територията. Макар и да ограничава 

възможностите на собствениците, устройственото планиране има за цел да осигури 

реализирането на техните права по оптимален начин. То интензифицира полезността на 

вещта, като разрешава осребряването на специфични нейни предназначения (като 

урегулира поземлените имоти [57]) и употреби (като разрешава тяхното застрояване 

[58]). Цялото устройство на територията „работи“ основно за „империята на 

собствеността“. Екологичната етика трудно може да намери нужното й гостоприемство 

в рамките на поземления имот и устройството на територията. 

 

4. Облик на територията 

Ландшафтът, от друга страна, е свързан с облика на територията. И тъй като 

българската държава не е приела специален закон за ландшафта, ще базирам анализа си 

на ратифицираната от Народното събрание Европейска конвенция за ландшафта (ЕКЛ). 

Следва да се отбележи, че през 2012 г. в 41-вото Народно събрание беше внесен проект 

за Закон за ландшафта (ЗПЛ) [59], който впоследствие беше оттеглен от внеслите го 

депутати. [60] Законопроектът бе силно критикуван с аргумента, че има за основна своя 

цел да създаде работа на ландшафтните архитекти, както и че урежда отношения, чиято 

регулация вече се съдържа в действащото българско законодателство [61]. И двата 

аргумента – съзнателно или не, пропускат съществуващата разлика между устройство и 

облик на територията. Именно провеждането на тази разлика е с изключително важно 

значение за екологичната етика като възможен инструмент за постигане на определен 

баланс между икономическите, културните и естетическите измерения на природата.   

В преамбюла на ЕКЛ е посочено, че качеството и разнообразието на европейския 

ландшафт представляват общ ресурс. Този ресурс изисква провеждането на специална 

национална политика в рамките на всяка държава, ратифицирала конвенцията. Това е 
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т.нар „политика за ландшафта“, която включва изработването и прилагането от 

компетентните публични власти на общи принципи, стратегии и указания, позволяващи 

предприемането на конкретни мерки, насочени към опазването, управлението и 

планирането на ландшафта.  

Политиката за ландшафта включва три основни компонента: 

- опазване на ландшафта: запазване и поддържане на важни или характерни черти 

на ландшафта, доказани чрез стойността му като наследство, определена от природната 

конфигурация и/или от човешка дейност; 

- управление на ландшафта: осигуряване на постоянната грижа за ландшафта, чрез 

която да бъдат насочвани и балансирани промените, предизвиквани от социалните, 

икономическите и природните процеси; 

- планиране на ландшафта: предвиждане и предприемане на решителни действия 

с оглед бъдещо подобряване, възстановяване или създаване на ландшафта. 

Всеки един от тези три компонента изисква осъществяването на различни 

действия (конкретни политики, програми, мерки), преследващи специфични цели 

(запазване, възстановяване и грижи за развитие).  

От даденото от ЕКЛ съдържание на понятието  „политика за ландшафта“ могат да 

бъдат направени няколко изключително важни извода за същността и значението на 

ландшафта.  

На първо място, ландшафтът придава форма (облик) на жизнената среда на 

човека, като превръща територията в пейзаж. В това се изразява екологично значение на 

ландшафта. Разпокъсаните недвижими имоти – всеки определен от своите граници на 

притежание и от даденото му предназначение за употреба, се „обличат“ в обща 

естетическа рамка, която ги превръща в специфичен природен и културен ресурс, а в 

крайна сметка – и в жизнен свят. Утилитаризма на собствеността отстъпва пред 

естетиката на общия дом. Тук е и огромният екологически залог при регулирането на 

ландшафта. Чрез политиката за ландшафта се осигурява съществуването на едно 

различно ниво на управление и стопанисване на природата, което надхвърля и в този 

смисъл частично се освобождава от идеологията на собствеността. Като ключов елемент 

от индивидуалното и общественото благоденствие ландшафтът предлага различен 

инструмент за регулиране на земната повърхност, при който водещи са задълженията и 
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ограниченията, а не правата. Качеството на ландшафта е значима част от качеството на 

живот на всички хора, независимо от това къде те живеят: в градски или в селски райони, 

в западнали или в благоденстващи райони, в райони с призната изключителна красота и 

в обикновени такива. 

На второ място, ландшафтът е свързан с идентичността, както на отделните 

европейски нации, така и на Европа като цяло. В това се изразява културно значение на 

ландшафта. Пейзажът не е просто комплекс от характеристики, той е носител на 

исторически произведени значения. Именно стойността на ландшафта като историческо 

и културно наследство определя и необходимостта от наблюдаване и управление на 

настъпващите в него промени, дължащи се на различни социални, икономически и 

природни процеси. С тези промени не просто се изменя външният вид на дадени 

територии, но спонтанно настъпват или целенасочено се провеждат културно-

исторически трансформации с важно социално и политическо значение. В този смисъл в 

преамбюла на ЕКЛ е посочено, че ландшафтът способства за формирането на местните 

култури и че той – като основен компонент на европейското природно и културно 

наследство, допринася за човешкото благоденствие и за консолидирането на 

европейската идентичност.  

Едва на трето място, следва да бъде поставена възможността защитата, 

управлението и планирането на ландшафта да допринесат за създаването на трудова 

заетост. В това се изразява икономическо значение на ландшафта. Този аспект на 

ландшафта обаче е страничен и не е определящ при въвеждането на неговата регулация. 

Напротив, отново в преамбюла на ЕКЛ изрично е отбелязано, че развитието в 

земеделието, горското стопанство, индустрията, добива на минерали, регионалното и 

градското планиране, транспорта, инфраструктурата, туризма и отдиха, както и най -

общо промените в световната икономика, в много случаи ускоряват трансформацията на 

ландшафта. Това ускорение следва да бъде внимателно наблюдавано, управлявано с 

участието на обществеността и с грижа за постигане на баланс между социалните, 

икономическите и екологичните интереси. 

Политиката за ландшафта в Европа са провежда на две нива: на европейско и на 

национално ниво. На европейско ниво се реализират различни форми на сътрудничество, 

включващи: 
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- обособяването и съблюдаването на специфични ландшафтни измерения в 

международните политики, при което съображения, свързани с ландшафта, могат да 

определят съдържанието на политическите решения, взети в рамките на Европейския 

съюз; 

- съгласуване и провеждане на съвместни програми за опазване, управление и 

планиране на т.нар. „трансграничен ландшафт“, при който в най -голяма степен 

проличава значението на ландшафта като общ европейски ресурс; 

- предоставяне на взаимна помощ и обмен на информация между държавите чрез 

осъществяване на техническо и научно съдействие по въпросите на ландшафта, 

включително: споделяне на опит, на резултати от изследователски проекти и на 

специалисти. 

На национално ниво са предвидени два вида национални мерки, чрез които 

държавата хармонизира прилагането на конвенцията със собствената си политика: 

- общи мерки, сред които следва да бъдат отбелязани: i) законовото определяне 

на ландшафта като съществен компонент от жизнената среда на хората, израз на 

разнообразието на споделяното от тях културно и природно наследство и основа за 

тяхната идентичност; ii) създаване на процедури за участието на широката 

общественост, местните и регионалните власти и други заинтересовани страни в 

дефинирането и прилагането на политиката за ландшафта; iii) интегриране на политиката 

за ландшафта в останалата политика на държавата, включително регионалната политика, 

политика за градско планиране, културна, екологична, селскостопанска, социална и 

икономическа политика, както и във всякакъв друг вид политика, която пряко или 

косвено засяга ландшафта. 

- специфични мерки, сред които: iii) популяризиране на въпросите на ландшафта 

чрез повишаване на разбирането за тяхната важност и роля за качеството на човешкия 

живот; ii) обучение на специалисти по оценка и работа с ландшафта, включително чрез 

провеждането на мултидисциплинарни квалификационни програми и училищни и 

университетски курсове; iii) идентифициране и оценка на ландшафтите на територията 

на съответната държава, включително: анализ на характеристиките на ландшафтите, на 

силите и на въздействията, които ги трансформират, и на специфичните ценности, които 

населението им придава; както и регистриране на настъпващите в ландшафтите промени; 
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iv) определяне след обществена дискусия на конкретните качества на ландшафта за вече 

идентифицираните и оценени ландшафти, при което компетентните обществени органи 

следва да се съобразят с желанието на обществото относно характерните черти на 

заобикалящия го ландшафт; v) прилагане в действие на политиките за ландшафта чрез 

приемане на подходящи инструменти във националното законодателство.  

 

5. Ландшафтът в България: шансове и перспективи 

В ЗПЛ ландшафтът е посочен като национално богатство (чл. 1, т. 2 ЗПЛ). Едно 

от практически най-значимите нововъведения на ЗПЛ е изискването като задължителна 

част от съдържанието на документацията в инвестиционното проектиране към всички 

категории обекти да фигурира нова част „Ландшафтна архитектура“. В мотивите към 

законопроекта е посочено, че това изискване се въвежда „с цел по-добро интегриране на 

екологичните, здравни и естетически норми на ландшафното устройство в конкретния 

обект“: „Само така би могло да се приложи цялостно Европейската конвенция за 

ландшафта в реалния живот на хората“. Изисква се още за всеки строителен обект да се 

създава досие с документите, касаещи изпълнението на обекта по част „Ландшафтна 

архитектура“. Досието се съхранява от възложителя на обекта. 

В ЗПЛ, значително по-пълно – в сравнение с действащата към момента 

законодателна уредба, са посочени компонентите, от които се състои ландшафтът, като 

ясно са разграничени природният (естествен) и антропогенният (привнесеният, допълнен 

или създаден от човешка дейност) ландшафт.  

Екологичното значение на ландшафта е причината за споменаването му в ЗБР, 

където (чл. 30, ал. 2) е посочено, че за осигуряване на връзките между защитените зони 

в устройствените планове се включват мерки и дейности за опазване на елементите на 

ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща 

функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен 

в растителните и животинските популации и видове. Така ландшафтът е изрично свързан 

от българският законодател с осигуряването на процесите, правещи възможно 

съществуването на живата природа. Съгласно чл. 30, ал. 3 ЗБР основни елементи на 

ландшафта, имащ значение за биологичното разнообразие, са: реките и техните брегове 

и старите речни корита; естествените блата, езерата, влажните зони; пещерите, скалните 
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венци и стени, дюните; седловините и другите естествени територии, свързващи отделни 

планински масиви; полските синори, полезащитните пояси, ливади и пасища; заливните 

речни тераси и крайречна растителност; и горите, разположени до 500 м надморска 

височина. Изброяването обаче е по-скоро конкретно и обхваща само една 

„специализирана“ част от компонентите, включени в ландшафта като облик на 

територията.  

Пълната система на компонентите на ландшафта е дадена в чл. 3 ЗПЛ, където те 

са систематизирани в две групи: i) природни компоненти, които от своя страна се 

разделят на абиотични (геоложка основа, релеф, климат, води и почвена покривка) и 

биотични (растителен и животински свят); и ii) антропогенни компоненти, сред които са 

включени: строителни обеми, сгради, съоръжения; инфраструктурни и инженерни 

подземни и надземни мрежи, съоръжения и комуникации; благоустроени пространства 

и площи; земеделски изкуствени насаждения. Сред антропогенните компоненти на 

ландшафта са посочени и генно модифицираните организми, съществуването на които 

само по себе си свидетелства за продуктивността във взаимодействието между човека и 

природата. 

В ЗПЛ е предвидено общо задължение в тежест на всеки български гражданин 

във връзка с запазването на ландшафта. Всеки български гражданин  трябва, от една 

страна, да допринася за осъществяването на целите и принципите за опазване на 

околната среда и грижата за ландшафта според собствените си възможности 

(положително определено задължение), а от друга страна, да се отнася така, че с 

поведението си да не нанася вреда и щети върху природата и ландшафта, повече от 

неминуемото според обстоятелствата (отрицателно определено задължение). Прави 

впечатление, че и двете части на това задължение, са поставени под условие: първата – 

„според собствените си възможности“, и втората – „според обстоятелствата“. Тази 

условност, както и липсата на подобно задължение, предвидено в тежест на 

юридическите лица и изобщо всички правни субекти, показва плахостта, с която 

политиката за ландшафта се опитва да намери своите регулационни въплъщения. 

Икономическите съображения, стоящи зад собствеността (устройството на територията), 

осигуряват значително по-голямо като обем и като интензивност количество от 

задължения, в сравнение с естетическите и културно-исторически измерения на 
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природата (облика на териториите), които те първа следва да отвоюват своето място в 

българското законодателство. Именно търсенето на баланса между тези две измерения 

на териториите: тяхното икономическо обусловено устройство и техния естетически 

значим облик, е оста, около която следва да се организира българската национална 

политика за ландшафт. 

В ЗПЛ са уредени и редица други конкретни инструменти, чрез които може да 

се постигне търсеният баланс между устройство и облик. Предвидено е създаване на 

Национален съвет по ландшафта към министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, който ще осъществява ръководството върху мониторинга на 

ландшафта. В общините с население над 100 хиляди души следва да бъдат назначавани 

чрез конкурс за период от 4 години и за не повече от два последователни мандата главни 

ландшафтни архитекти. Идеята е последните да имат право на вето в експертните 

общински съвети.  

Друго предложение е въвеждането на т.нар. „ландшафтноустройствени планове“ 

(ЛУП). Тяхното изработване има за цел не да дублира съществуващите устройствени 

планове, а да въведе допълнителни измерения в регулирането на териториите чрез 

експлициране на естетически и културно-исторически съображения при практическото 

упражняване на собствеността. Все пак, трябва да бъде посочено, че възраженията за 

дублирането не са без причина. Използваната терминология („ландшафтноустройствени 

планове“) заличава проведената по-горе разлика между устройство и облик на 

територията. Законопроектът не само нарича плановете за ландшафта „устройствени“, 

но и ги обявява за неделима част от процеса на устройство и управление на териториите 

[62]. Най-вероятно използването на предиката „устройствени“ в „ЛУП“ е имало за цел 

да подчертае връзката на тези планове с устройството на територията, но според мен 

използването й има негативен ефект, водещ до смесване на понятията за устройство и 

облик на територията. Възможно е именно подобни, дори чисто лексикални, смесвания 

да са станали част от причините, довели до оттеглянето на законопроекта. Според мен 

много по-точен е терминът „ландшафтни планове“, който не само би провел ясно 

съществуващата разлика между устройство и облик на територията, но и би превърнал 

плановете, касаещи опазването на ландшафта, в равностоен партньор и опонент на 

устройствените планове. Ландшафтните планове са част от управлението [63] на 
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териториите, но не и от тяхното устройство. Само при провеждането на това 

разграничение екологичните съображения, заедно с техните етически, културни и 

исторически измерения, могат да бъдат равнопоставени с тежестта на останалите 

социални и икономически фактори при определянето на конкретните начини на 

регулиране, управление и ползване на различните територии. 

Подобно на територията, която се разделя на различни по вид територии, 

ландшафтът също включва различни видове ландшафти. Така понятието ландшафт 

функционира в два режима: в единствено число – като особения облик на една територия, 

и в множествено число – като различни режими за управление на облика на различни по 

предназначението си територии. Като разграничителен критерий при посочването на 

видовете ландшафти в ЗПЛ е използвано тяхното предназначение. Струва ми се, че това 

е поредното място, в което законопроектът отново допуска смесване между устройство 

и облик на териториите. Предназначението на териториите определя тяхното устройство 

– начина на устройването им за ползване, управление и употреба. Обликът на 

териториите не се подчинява на режима на предназначението, тъй като във всички 

случаи запазването му има за цел да запази естетическата и културно-историческа 

стойност на съществуващия пейзаж. Красотата на природата и историчността на 

гледката не могат да се разделят на видове по своето предназначение. Това, което може 

да „раздели“ ландшафта на ландшафти е устройството на територията: след като 

територията е устроена на различни територии според тяхното основно предназначение, 

това разделение няма как да не се отрази и върху облика на устроените територии. 

Разделението на ландшафтите не е резултат от различното предназначение на самите 

ландшафти, а от различното предназначение на устроените територии, в рамките на 

които се поставя въпросът за техния облик. Именно в този смисъл следва да се чете чл. 

35 ЗПЛ, имащ следното съдържание: „Според основното им предназначение, определено 

с Националната комплексна устройствена схема, ландшафтите в страната са: 

урбанизирани ландшафти (населени места и селищни образувания), земеделски 

ландшафти, горски ландшафти, защитени ландшафти и нарушени ландшафти“. Частта 

„основното им предназначение“ следва да бъде заменено с „устройственото 

предназначение на териториите“, за да се избегне нежеланото смесване.  



Защита на неживата природа…     104  

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 2/2020 

Ако, устройството на териториите се базира на преобладаващото предназначение 

на включените в тях имоти, с оглед осъществяването на което се въвеждат определени 

технически изисквания (например отстояния между сградите, минимални размери на 

поземлените имоти, интензивност за застрояване и пр.), то политиката за ландшафта има 

за цел при стопанисването на териториите да бъдат съобразени естетическите 

съотношения между вещите по съседство. Определяща не е полезността (от функцията, 

употребата, предназначението) на вещта, а красотата (едновременната 

забележителност и безполезност) на пейзажа. Окото обединява там, където ръката 

притежава. Отвъд романтизма на частната собственост, към който препращат красивите 

текстове на Роджър Скрутън, красотата, а с нея и природата, могат да бъдат съхранени 

единствено чрез създаването на едно ново измерение от регулации около собствеността, 

които не разчитат единствено на „добрите нрави“ и на „подходящите обноски“ на 

съседите-собственици, а прилагат определена държавна политика. Действително, 

конкретното качество на ландшафта се определя след обществена дискусия, при която 

компетентните обществени органи следва да се съобразят с желанието на обществото 

относно характерните черти на заобикалящия го ландшафт (чл. 6, б. „Г“ ЕКЛ във връзка 

с чл. 1, б. „в“ ЕКЛ). Прилагането и управлението на вече формулираната политика за 

ландшафта, обаче, често работи срещу собствеността, функционирайки най -вече като 

нейно ограничение. Ако приемем, че под „система от странични ограничения“  [64] 

Скрутън разбира режими на управление, които функционират паралелно със 

собствеността, то тогава неговата концепция за красотата, формирана „отдолу-нагоре“ – 

от общността чрез собствеността, би могла да бъде използвана като философска основа 

за интерпретирането на юридическата уредба на ландшафта. Но не е достатъчна. 

 

5. Природно красивото, ландшафтът и Адорно 

Ако трябва да опонирам на Скрутън, то ще бъде за това, че красотата не е просто 

спонтанно възникнало споразумение, локализирано по линиите на (добро)съседство, но 

и обществено благо – общ ресурс, които има не само национално, но и европейско 

значение, и поради това налага значително по-сериозна намеса от страна на публичната 

власт при ограничаване на частната собственост. Макар и да остава неприкосновена, 

собствеността трябва да бъде вградена в една социално отговорна архитектура чрез 
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форми на стопанисване, съществуващи отвъд нейното икономическо съдържание. 

Поради това ролята на държавата и на общините при запазване на природно красивото 

не трябва да бъде подценявана. 

Един от начините, по който бих могъл да подкрепя публичната значимост на 

красивото, а с него и на ландшафта като алтернатива на устройството на територията и 

частната собственост, е чрез експлицирането на неговата връзка с културата и 

историята на човечеството. И именно тук като свой съюзник [65] бих искал да привлека 

Теодор Адорно и неговата теза, че природно красивото е само на пръв поглед 

непосредствено, а всъщност е част от една специфична натурфилософия. Адорно е 

категоричен, че „[п]риродно красивото, като измамно представяне на 

непосредствеността чрез опосреденото, е идеология. Дори умереният опит за природно 

красивото се подчинява на допълнителната идеология на неосъзнаваното“ [66]. 

Необходима е „една натурфилософия, интерпретираща природата като нещо, което има 

смисъл в себе си“ [67]. А това означава, че е необходимо едно общо усилие, при което 

осмислянето на опита надраства локалните споразумения в отношенията на съседство. 

„Красотата на природата е в това, че тя, изглежда, казва повече, отколкото самата е“ [68]. 

Нейното съществуване е резултат от известен произвол, разбиран като „концентрация на 

съзнанието“ и „внимателно вглеждане“ [69], при което природата надхвърля чистата си 

непосредственост, а човекът се противопоставя на „утилитарно осакатеният прогрес“, 

който „упражнява натиск върху повърхността на земята“ [70]. 

„Чувството за пейзаж“ предполага двойно овладяване на природата. На първо 

място, само природа, която се притежава от човека, може да бъде красива. В този смисъл 

собствеността стъпва първа на земната повърхност и  я обезопасява. Едва след нея идва 

ред на красотата. След първоначално установената фактическа власт, на второ място, 

земята се завладява от човека чрез насищането й с истории. Тя се превръща в 

пространство за складиране на време чрез обща памет. За разлика от собствеността, 

чиято горна граница е материализиране на лична история в рамките на една вещ [71], 

пейзажът въплъщава история, която е племенна, национална, европейска или дори 

световна [72]. Именно историята, инвестирана в земята, превръща облика на последната 

в част от човешката идентичност. Адорно е убеден, че „без историческа памет не би 

съществувало нищо красиво“ [73]: природно красивото е само „мнимо безисторично“, то 
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винаги има своята „историческа сърцевина“, която едновременно го легитимира и 

релативизира. В този смисъл „природно красивото е спряна история, преустановено 

ставане“ [74]. Културният ландшафт не притежава „недокоснатостта, която обичайният 

възглед асоциира с природно красивото“: „Историята запечатва културните ландшафти 

като свой израз, а историческият континуитет – като форма, я интегрира динамично, 

както обикновено става при художествените произведения. Откриването на този 

естетически пласт и присвояването му от колективния сензор възхожда към романтизма, 

вероятно най-напред към култа към руините“ [75]. 

Забелязването [76] на природно красивото предполага съществуването на 

„колективен сензор“ – наличието на хора, които споделят не само общи граници 

(съседи), но и обща история (жители, граждани, земляни). Красотата, за която основни 

пише Скрутър, от една страна, е „специализирана“ в рамките на града и се произвежда 

по границите между поземлените имоти – именно благодарение на тези граници и на 

собствеността са възможни отношенията на съседство. Красотата на дивата природа, от 

друга страна, предполага съществуването на политическа общност, отправяща общ 

поглед към пространство, в които очертанията на собствеността постепенно се губят – 

именно паметта за споделената история заличава отделните имоти и ни прави 

безразлични към техните граници. Така „във всеки един естетически опит за природата 

всъщност се крие цялото общество (италик – СС)“ [77]. Оказва се, че красивото има по-

голям залог от този на собствеността и последната не може да бъде единственото 

решение, предлагано от правото. Провеждането на една етика на близостта предполага 

както инструменти в рамките или около границите на собствеността (естетика на 

добросъседството), така и такива, които позволяват на териториите да се държат като 

исторически сцени, произвеждащи природна красота (естетика на дивото). 

Понятието за ландшафт, който обединява земната повърхност спектроскопично 

(в/като една гледка) неизбежно работи срещу собствеността. Вместо да разделя земята 

на поземлени имоти, ландшафтът подрежда вещите в ансамбъл, създавайки красота от 

тяхната цялост, благодарение на споделената история на гледащия. Ландшафтът 

осигурява нужната холистичност на територията, за да ограничи екологичните щети от 

партикуларистичните ефекти на собствеността. Съотношението между вещите в рамките 

на облика на територията е естетическо, а не техническо. В този смисъл ландшафтът 
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безспорно е концепция, функционираща като форма на ограничение на собствеността. 

Собствеността затваря земята в граници, които отделят конкретна вещ (като поземлен 

имот), предоставяйки я за употреба при условията на неприкосновеност. Ландшафтът 

ситуира собствеността в контекста на погледа, като изисква от нейния титуляр да 

съобразява естетическите съотношения между вещите по съседство. Ландшафтът е 

историческият поглед, който събира (отново и отново) земята и нейните естествени и 

антропогенни компоненти в едно хармонично и красиво цяло. В неговата естетика се 

съдържа и една особена етика. И ако красивото е в очите на гледащия, то най -вероятно 

там се намират както екологичните ценности на човека, така и шансът за спасение на 

природата. 

 

И ако настоящото изложение трябва да завърши с някакво послание, нека то да 

бъде следното. Красивото като акт на постигане на исторически консенсус по отношение 

на определени ценности в общността би могло да бъде поставено в основата на 

екологичната етика на близостта и свързаните с нея политики на ландшафта. 

Осъзнаването на истината, съдържаща се във фразата, според която „красотата ще спаси 

света“, следва да се превърне в двигател на една архитектура по стопанисване на 

красотата, съжителстваща със задължението на всеки български гражданин да полага 

грижа за ландшафта доколкото му позволяват собствените възможности. Нека го кажем 

още веднъж: естетиката на дома е и етика на близостта. Тя има потенциала да „задейства“ 

екологични практики с реален ефект. Правото и етиката следва да си подадат ръка в 

интегрирането на съществуващите и в изобретяването на нови инструменти за запазване 

на „забележителната“ природа, за да може красотата да осигури онази легитимация на 

екологичните лозунги, която ще ги превърне в реално поведение на всеки един от нас.  
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[Book Review] Silviya Serafimova’s Monograph…     113 

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 2/2020 

                                                                                    

BOOK REVIEW 

SILVIYA SERAFIMOVA’S MONOGRAPH IN SEARCH OF THE 

“UNIVERSE’S HELPLESS CAPTIVE”  

                                                                    

ALEKSANDRA K. TRAYKOVA 

Institute of Philosophy and Sociology, BAS 

al.tra@abv.bg  

 

Silviya Serafimova’s new book In search of the “universe’s helpless captive”: A 

glimpse to Peter Wessel Zapffe’s philosophical heritage (Sofia: Avangard Prima, 2019, 523 p.) 

is a tribute to one of the most unique minds in Norwegian philosophy, and an introduction to 

the genealogy of his incredibly complex taxonomies, seen in their full spectrum. Zapffe has left 

behind a significant intellectual heritage, broad both in epistemological and a moral-

philosophical sense. His deep reflections on moral theory led him to the conclusion that 

deontological ethics cannot account for the meaning of life that humans attach to their role of 

moral agents neither on a personal nor on a collective level. Perhaps even more importantly, he 

came to the conclusion that even the answer to the question “What does it mean to be a human” 

would vary, depending on whether we are going to turn to autotelic or heterotelic metaphysical 

morality (i.e. a type of morality which construes humans as individual moral agents in their 

strives for finding a meaning of life rather than that in life). That is why he dedicates an 

enormous amount of effort to developing intricate, multi-lateral theories and functional 

taxonomies, which appear in all of his intellectual endeavours, be they investigations of ethics, 

aesthetics, theology, or dramaturgy. Serafimova’s monograph addresses all of these with 

remarkable precision and sensitivity to nuance, and illuminates the connections between them. 

Recurring themes in the book include interest, values, pessimism, catastrophe, the tragic, guilt, 

heroism, greatness, religion, and cosmogony. 

Chapter 1 introduces the reader to Zapffe’s biosophy, which is simultaneously an 

explanatory method, a type of experiential philosophy, and a theory that clarifies interspecies 

relationships through the hypothesis about the four interest fronts (biological, social, autotelic, 

metaphysical). Each of us is an interest-bearer, i.e. engaged with fulfilling an interest (need) 
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by performing a specific task through specific means, in specific external conditions. There is 

always an ending, and there may always be certain risks. All living beings can be over- or 

under-equipped for the purposes of a given task, but only humans are characterized by the very 

high ability that Zapffe calls unfixability, as well as by the ability to create fixation mechanisms 

(also known as “panic means”, or deliberately introduced limits to the content of 

consciousness). Another trait that distinguishes humans from animals is our expanded interest 

circle, as it covers more than just our biological needs, plus our awareness of the needs of 

others. Even among humans as interest-bearers, there is a hierarchical scale, where great 

(tragic) people are placed on the higher end due to having autotelic and metaphysical interests 

(e.g. pondering existential dilemmas and meaning), while primitive people occupy the lower 

end. The complex nature of human needs enables us to become bearers of a multi-frontal 

interest. Motivation and its ties to normativity are clearly fascinating to Zapffe, both on a 

psychological and a philosophical level. For him, the act of assigning value to something (e.g. 

an objective) unfolds in a very complex and nuanced system of meanings, needs, and 

anticipations. This system is a system of biological morality, which reflects animals’ situations 

of choosing where the morally relevant choice is the biologically optimal one. However, 

Serafimova argues that Zapffe cannot be considered a Neo-Darwinist, since he does not ground 

autotelic and metaphysical morality in evolutionary explanations, and he clearly regards the 

biosophical and the biological methods as “mutually inclusive, but irreducible to each other”. 

According to her, Zapffe is also far from a nihilist, but rather a provocative pessimist in the 

sense of the term coined by the Finnish philosopher Georg Henrik von Wright, who used it 

when describing thinkers engaged in seeking a more profound form of meaning of life. Zapffe 

himself also relies on a curious functional taxonomy of pessimism, the most notable forms of 

which (original pessimism and unoriginal pessimism) form a recurring part of almost all other 

explanatory models discussed in Serafimova’s analysis. 

Chapter 2 is where aesthetic values and experiences are introduced. Aesthetic behaviour 

is understood by Zapffe to be mostly intentional (i.e. a deliberate choice, and therefore of a 

positive value), and essential both to the justification of unoriginal pessimism and to the 

experience of the tragic course. Serafimova analyzes how the embodiments of the tragic relate 

to aesthetic values, distinguishing between culturally relevant catastrophes in real life 

(understood as the non-realization or non-fulfillment of achievement interests) and those in the 
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poetic-tragic discourse. In his work, Zapffe never does provide a formal definition of aesthetic 

interests, but rather seeks to invalidate moral values on a normative level by overrating aesthetic 

values at their expense, e.g. through the example of dramaturgical sympathy (which he sees as 

being related to catharsis), where the aesthetic experience draws on the piece’s impact on us, 

despite the impact’s clear non-moral origin. While the necessary tragic may be an essential 

feature of the human condition, sympathy can be explained as a “process of identification”, 

triggered by means of the mimetic treatment of a catastrophic course. Serafimova’s 

investigations of Zapffe’s theory of mimesis (which differs in more than just a subtle manner 

from that of Aristotle) will also assist the reader in obtaining a better grasp of the relationship 

between all elements of his taxonomy of catastrophe, presented in Chapter 4. Serafimova’s 

main – and much appreciated – contribution in Chapter 2, though, is that she sheds light on the 

complex functional interactions between dramaturgical sympathy, catharsis, sublimation, and 

dramaturgical empathy, whilst preserving the original conceptual borders between them.  

In Chapter 3 Serafimova examines various aspects of the theory of heroism. Starting out 

from the distinction between moral genius and immoral genius (a distinction which is made on 

the basis of motivation), she explains Zapffe’s conception about heroes as highly developed 

interest-bearers of multi-frontal interests and conflicts, who alone can anticipate the so-called 

necessary tragic. The necessary tragic can be encountered in heroic behaviour either as a heroic 

catastrophe, or as an awareness and anticipation thereof (dolus eventualis); however, not all 

tragic subjects are heroic, and neither is every hero a tragic hero. A parallel is drawn between 

the original heroism/unoriginal heroism distinction on one hand, and the original 

pessimism/unoriginal pessimism distinction on the other, as both unoriginal heroism and 

unoriginal pessimism are considered to be of a higher rank, much more complex in a functional, 

moral, psychological and existential sense. Seeing as original heroism is linked with the concept 

of heroic death as a deliberate choice, a significant chunk of Chapter 3 is dedicated to additional 

clarifications of the roles of passive and active idealism (the latter of which is understood as the 

practical, embodied type of idealism that leads to heroism in action), in order for us to better 

understand how death can acquire a higher status through the value of sacrifice. In addition to 

being incredibly interesting, this analysis is also very helpful with regard  to our understanding 

Zapffe’s taxonomy and overall concept of values. Serafimova has managed to show that, 

although the fixed phrases “higher values” and “lower values” are used frequently, the values 
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themselves are anything but fixed. Rather than being absolute, their position depends on their 

relation to objectives (i.e. whether they are of primary or secondary interest regarding a 

particular goal at a particular point in time). It is also important to note that values are 

experienced and internalized differently by the various types of interest-bearers. 

In Chapter 4, Serafimova deals with the tragic in elementary catastrophes and qualified 

catastrophes. The concept of achievement interest is explained in great detail in order to show 

how Zapffe accounts for catastrophes and for the type of event labeled tragic course. 

Achievement interest can lead to a catastrophe if it fails, but it is especially likely to lead to a 

tragic course if absolutized at the expense of other interests, which are then either subdued or 

denied. Serafimova refers to this process as “applying a culturally hostile selection regarding 

the interests in life”, or “asserting homogeneous greatness by underrating …[the act of] 

fulfilling the plurality of culturally-relevant interests.” Roughly speaking, greatness can be 

based on two types of assumptions: a) necessary (essential moments, understood as external 

necessities relying on static fixations), and b) accidental (inessential moments, understood as 

internal necessities relying on dynamic fixations). According to Zapffe, the first type can trigger 

a relevant catastrophe, while the second type can trigger an irrelevant catastrophe. Clearly, 

greatness can lead to catastrophe, but there is a difference between autotelic greatness and 

heterotelic greatness. The latter is of the objective kind, “based on the plurality of interests of 

real interest-bearers”; Serafimova has also pointed out that referring to internal necessities as 

inessential can lead us to question the very concept of heterotelic greatness altogether. Autotelic 

greatness, in the mean time, is dominated mostly, though not only, by subjective factors, but 

does not “trigger autotelic catastrophe by default” since interests of achievement can be 

assigned different values between different interest-bearers. Obviously, any analysis of 

Zapffe’s taxonomy of catastrophe would necessarily have to draw on his taxonomy of guilt 

(existential, physiological, functional, psychological, ethical, juridical or metaphysical), and 

especially on his concept of juridical or tragic guilt regarding punishment. Luckily for us, this 

classification is presented and analyzed in detail towards the end of Chapter 4. 

Chapter 5 deals with Zapffe’s interpretations within the field of religion and religious 

studies, and includes the double-blind role of Jesus as a Messiah, a comparison between Ibsen’s 

Brand and Jesus (both understood as bearers of multi-frontal interests), and an analysis of the 

moral relationship between Judas and Jesus within the framework of Zapffe’s theory of historic 
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personality. The latter analysis is particularly intriguing, as it unpacks Zapffe’s arguments as to 

why it is actually Jesus who betrayed Judas by setting him up as a means for fulfilling the 

objective of betrayal, very much like God had done when sacrificing Jesus; both of these 

relationships are seen as imitations of the “creator-creation” relationship, on a functional level. 

Another issue discussed in this chapter is God’s cultural neurosis: its origins (having no one in 

His image, with whom to share His loneliness), and the resulting cosmic panic after He 

overcomes it by sublimating through the creation of humankind, only to be abandoned by us 

and replaced with “the God from the cyclotron”. Cosmic panic is also a key concept describing 

the state which dominates the human condition within a framework of cultural-pathological 

paradox, and covers both believers and non-believers (who are otherwise recognized by Zapffe 

as two distinct types of interest-bearers, who rely on two different conceptions of truth). The 

cultural-pathological paradox acts as a trigger of culture, and as such possesses a certain 

normative validity, which is, of course, based on our ability to “provoke and anticipate 

necessary (multi-frontal) tragic”.  

In conclusion, Silviya Serafimova’s book In search of the “universe’s helpless 

captive”: A glimpse to Peter Wessel Zapffe’s philosophical heritage is not only a very worthy 

and significant philosophical investigation, but also an exciting read. Serafimova’s incredible 

attention to detail, coupled with her profound knowledge of Zapffe’s original work, has 

produced an insightful and engaging critique of his rich, nuanced philosophy. I consider this 

monograph a must-have for anyone interested in philosophy, and especially for researchers 

focusing on ethics, aesthetics, religious studies, existentialism, or Norwegian philosophy. 
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„Природата не само предлага на хората своята красота, но и изисква от нас 

смелостта да посрещнем и опасностите, свързани с нея.“  

Стоян Ставру 

 

През февруари 2020 година от печат излезе нова книга от юриста и философ Стоян 

Ставру, с рецензенти Стилиян Йотов, Георги Пенчев и Мирослав Димитров. Вещи в 

природно състояние: собственост и отговорност за вреди (София: Ciela, 2020, 317 с.) е 

може би най-интригуващият проект на доц. Ставру до този момент, тъй като обединява 

приложната етика и философията на правото с една особено актуална социално значима 

кауза, касаеща всички ни – съхраняването на околната среда. Книгата се състои от шест 

глави, плюс въведение, заключение, и резюмета на английски и руски език. Елегантното 

издание на „Сиела“, удачно решено в наситен нюанс на зеленото, се допълва отлично от 

илюстрациите на начеващата млада художничка Адриана Ставру. Въпреки задълбочения 

характер на изследването, неподражаемият структуриран, ясен и стегнат изказ на Ставру 

прави книгата достъпна и за неспециалисти. Правният анализ и морално-философските 

разсъждения се редуват с ярки, находчиви сравнения от областта на историята и 
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литературата. Например, в шеста глава се разглеждат меватът и метрукето[1], а в 

послеслова Ставру си служи с образа на ентите от вълшебния свят на Толкин като пример 

за отношението, което би било редно да си изградим към природата. В книгата присъства 

раздел, посветен на историческо-правен преглед, както и друг, представящ философската 

„подплата“ на анализа (теориите на Джон Лок и Йохан Готлиб Фихте за собствеността). 

Представените идеи са онагледени с полезни визуализации под формата на схеми и 

таблици, които значително улесняват възприемането на текста дори от неспециалисти. 

Сред основните теми е възможността за обогатяване на понятието „вещ“; за въвеждането 

на нови нюанси в системата на собствеността в съвременното българско право. 

Предметното ограничение на разглежданите въпроси лежи най-вече в тематичната 

област на отговорността – отговорност за вреди от вещи в природно (естествено) 

състояние, притежавани като публична държавна или общинска собственост.  

Встъпителната част от книгата (по-точно първите сто и десет страници) отделя 

подобаващо внимание на правните дефиниции и съответно е доста интензивна в 

терминологично отношение. След това Ставру плавно преминава от съдебна практика и 

правна доктрина към правните теории за природни явления, дължима грижа, опазване на 

природата, биологично разнообразие, концептуални различия между жива и нежива 

природа в правото, и – може би най-интересно от всичко изброено дотук – за 

отговорността за вреди от вещи в природно състояние. Вещите в природно състояние са 

вещи, запазени в естественото си състояние, от чийто собственик законът изисква „да 

полага специални грижи това естествено състояние да не бъде променяно, независимо от 

целите, които биха могли да обосноват подобна промяна“; вещи „без икономическа 

употреба, чието запазване е част от постигането на екологичните цели за опазване на 

природата като висш интерес не само на конкретна държава, но и на човечеството като 

цяло“ (стр. 20-21). Тези вещи често представляват част от защитена територия, например 

природни забележителности като Маарата - защитена територия, обособена като 

самостоятелен поземлен имот, притежаван като публична общинска собственост. От 

една страна, природните забележителности е редно да бъдат предоставяни на всички нас, 

от друга страна, те трябва и да бъдат съхранявани за общо ползване, а това понякога 

налага ограничаването на свободното им ползване (стр. 105).  
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Като логично последствие от развитието на съвременните науки и технологии, за 

все повече природни бедствия важи, че ако са били предвидени своевременно, то те са 

предотвратими – включително онези от тях, които някога са били причислявани към 

категорията „непреодолима сила“. След изваждането си от дефиницията за 

непреодолима сила, практическата непредвидимост на събитието се обособява като 

новото понятие „случайно събитие“, в което вината е изключена, но остава 

отговорността. Именно затова с развитието на науката нараства и броят на случаите с 

отговорност без вина. Понятието за вина според Ставру се обособява от това за причина. 

Какво обаче е причинност? Вещта (само)достатъчна причина ли е, или е нужна и човешка 

вина в причинната верига? При земетресения, например, не се нарушава никаква „правна 

повеля„ тъй като „при липса на човешка дейност излизаме извън пределите на правото“, 

както посочва още Михайлов (1970: 70-71). Вещта може да причинява, но само човекът 

може да носи вина. Природните стихии не са делинквенти, а непреодолими сили. При 

обосноваването на юридическа отговорност е необходима вина (чл. 50 ЗЗД). Човекът 

може да бъде и причинител, но стихията – само причинител (стр. 276). Светът като цяло 

е „овладян“, доколкото голям дял от природните опасности са на практика ограничени 

до определени територии, ползващи се със защита от действието на човека. В тези 

територии понякога напълно естествено, като част от обичайните за природата процеси, 

възникват неблагоприятни от наша гледна точка процеси. При отсъствието в 

действащото законодателство на изрично упоменато задължение на конкретен правен 

субект да полага определени грижи с цел предотвратяване на въпросния резултат, няма 

и основание за търсене на юридическа отговорност. Нещо повече, „не всички последици 

от тези процеси, дори и оценени като негативни за човека, трябва да бъдат „поправяни“ 

с инструментите на юридическата отговорност“ (стр. 284).  

В морално-философско отношение най-вълнуваща безспорно е концепцията за 

„неагресивна собственост“. Тя въплъщава призива на автора да съхраняваме природата, 

вместо да търсим начини да я употребяваме. За Ставру горите, съществуващи в 

първичното си състояние, живеят в ритъм, който се разминава значително с нашия и е 

„психологически непроследим“ за човека (стр. 289). Ето защо според него правото би 

трябвало да е отворено към нов вид собственост, който да се мисли през „определен обем 

задължения, а не като право“ (пак там). Той не пропуска и да отправи предупреждение, 
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че единствено възпитаването на „преднамерен страх към дивата природа“ може да 

предотврати ....: „ако не успеем с опазването на Дивото, тогава ще ни остане да чакаме 

идването на Страшното“ (пак там). Натъкваме се на една по-реалистична и 

жизнеспособна алтернатива на идеята за предоставяне на права на природата - 

предложението на Ставру да „обособим специфично по съдържание и предназначение 

право на собственост, което да бъде приложимо по отношение на една специфична 

категория от вещи, каквито са вещите в природно състояние“ (стр. 277); „собственост, 

осигуряваща опазването на определени вещи в природно състояние по начин, изключващ 

или ограничаващ до минимум човешкото въздействие както „отвън“ (въздействие от 

страна на трети страни), така и „отвътре“ на самата собственост (въздействие от самия 

собственик). 

Безспорно Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди 

нямаше да е възможна без продължителни усилия да се издири, проучи и представи в 

синтезиран вид релевантната българоезична (и не само) правна литература, посветена на 

въпросите на собствеността, вещите, природата и риска. Като основна движеща сила зад 

тази книга обаче ясно се долавя преди всичко ангажиментът на Ставру към каузата по 

„еманципирането“ на дивата природа, а аргументативният подход черпи от традициите 

на моралната философия, и по-конкретно на приложната етика. Искреността, усърдието 

и интелектуалната дисциплина, вложени в този интердисциплинарен проект, са довели 

до наистина впечатляващ резултат, който би обогатил всеки един юридически или 

философски ум. 

 

БЕЛЕЖКИ 

[1] Форми на държавна поземлена собственост в Османската империя през XIX век. 

Обект на мевата са така наречените „мъртви земи“ и „планини без господари“. 

Терминът метруке описва земите за публично ползване, които се делят на два 

допълнителни подвида – махмие (за неограничено общо ползване, например в случая на 

пътища и площади) и мюрефеке (за употреба от определени кръгове поданици, 

обикновено жители на дадено населено място, които съвместно ползват пасбища, сечища 

и прочее). Виж стр. 215-220. 
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БИБЛИОГРАФСКИТЕ УКАЗАТЕЛИ НА 
ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА 

ПЕРИОДИКА V 

ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА 

Списание „Етически изследвания“ 

editor@jesbg.com 

 

CONTINUATION OF THE BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS 

RUBRICS IN THE BULGARIAN PHILOSOPHICAL PERIODICALS V 

EMILIA V. MARINOVA 

Journal “Ethical Studies” 

 

Списание „Етически изследвания“ продължава да публикува библиографски 

указатели на етическите рубрики в българската философска периодика. Ние не се 

стремим да направим библиография на етическите текстове в българската философска 

периодика. Интересува ни как етиката завоюва място в нея чрез обособяване на 

специализирани етически рубрики. В настоящия брой публикуваме извадка от 

библиографския указател на списание „Философски преглед”. То е е орган на 

Българската философска асоциация. В публикуваните между 1991 и 1993 г. 7 броя 

читателят има достъп до 50 текста на 47 автори. Всеки брой е тематичен. Текстовете са 

отнесени към два раздела: авторски текстове и информационни текстове. Темите на 

отделните броеве не са профилирани по отделни философски специалности, а са 

озаглавени: смисълът на философията, на Платон, проблемът за метафизиката, Августин 

и псевдо-Дионисий, Декарт и Кант. Етически рубрики в списанието няма. 

Представяме също така библиографски указатели на етическите рубрики на 

научно-методическото списание Философия – издание на Министерството на науката и 

образованието. То се появява през 1992 г., като наследник на сп. „История, общество, 

философия“ (1991), и от него досега (1992-2019) са публикувани 136 броя, от които 126 

единични и 10 двойни. За периода в списанието са отпечатани над 1610 текста от около 

690 автори, разположени в близо 150 рубрики. 
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Списанието има много и разнообразни рубрики, като интересът към етиката  е 

ясно демонстриран в 5,3 % от тях (в осем от всичко 150 рубрики).  Важно е да се 

отбележи, че още през 1993 г. списанието формулира етическа тема на броя („Власт и 

морал“). Тематичните броеве на списанието са общо пет, като две от тях са етически. 

Има също така шест етически рубрики, които не са определени като тема на броя.  

Изданието отразява една изключително важна съвременна тенденция – 

етическите принципи се извеждат като стожери в научното познание. Препратката е към 

рубриките „Наука и морални оптики“ и “Наука, логически норми и морал“.  

Също така е съществено да се отбележи, че в различните рубрики на списанието 

през годините публикации имат голяма част от българските етици от различни 

поколения. 

 

 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР 

Проф. дфн Емилия В. Маринова 
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БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛИ НА ЕТИЧЕСКИТЕ РУБРИКИ В 
БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ПЕРИОДИКА V 

ДОБРИН ТОДОРОВ 

МГУ „Св. Иван Рилски“, София 

dobrintodorov61@abv.bg 

 

BIBLIOGRAPHY INDEX OF ETHICS RUBRICS IN THE BULGARIAN 

PHILOSOPHICAL PERIODICALS V 

DOBRIN TODOROV 

MGU „St. Ivan Rilski“, Sofia 

 

 

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ 

на сп. „Философски преглед”  

(Етически рубрики) 

 

Списание „Философски преглед” е орган на Българската философска асоциация, 

от което са публикувани 7 броя между 1991 и 1993 г. В него са отпечатани 50 текста на 

47 автори. Всеки брой е тематичен. 

В Библиографския указател текстовете са отнесени към броя, в който са 

отпечатани. Те са подредени азбучно – на имената на авторите. За всеки текст са посочени 

и страниците, на които е публикуван. Текстовете са отнесени към два раздела: авторски 

текстове и информационни текстове. 

 

I. АВТОРСКИ ТЕКСТOВЕ  

Смисълът на философията (бр. 1, 1991) 

Платон (бр. 2, 1991) 

Проблемът за метафизиката (бр. 3, 1991) 

Августин и псевдо-Дионисий (бр. 4, 1991) 

Декарт (бр. 1, 1992) 
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Кант (бр. 1-2, 1993) 

II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕКСТOВЕ 

 

 

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ 

на сп. „Философия” 

(Етически рубрики) 

 

Научното списание Философия – издание на „Националното издателство за 

образование и наука” към Министерството на образованието и науката – се появява през 

1992 г., като наследник на сп. История, общество, философия (1991) и от него досега 

(1992-2019) са публикувани 136 броя, от които 126 единични и 10 двойни. За периода в 

списанието са отпечатани над 1610 текста от около 690 автори, разположени в близо 150 

рубрики. 

В Библиографския указател текстовете са отнесени към рубриката, в която са 

включени. Те са подредени азбучно – на имената на авторите, като тези от един и същ 

автор са разположени хронологично. За всеки текст е посочен както броят, респ. годината 

през която е отпечатан, така и страниците на които е публикуван. Текстовете са отнесени 

към три раздела: авторски теоретични, авторски нетеоретични (интервюта, есета, 

афоризми, поезия) и информационни текстове (рецензии, отзиви, съобщения за научни 

форуми). 

 

I. АВТОРСКИ ТЕОРЕТИЧНИ ТЕКСТOВЕ  

 

БЪЛГАРИЯ В ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ДИСКУРС 

БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ – ТРАДИЦИИ И НАСТОЯЩЕ 

БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФИ 

БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО НАСЛЕДСТВО 

 

ВЛАСТ И МОРАЛ (Тема на броя) 

Динев, Валери Един нов поглед върху морала и властта, бр. 1, 1993, с. 36-39. 
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Киров, Димитър Политика и морал, бр. 1, 1993, с. 10-15. 

Маринова, Емилия Моралната криза и политизацията на обществото, бр. 1, 1993, с. 31-

35. 

Минева, Силвия Човекът като проблем във философията на елинизма, бр. 1, 1993, с. 51-

54. 

Михайлов, Николай Политически морал, бр. 1, 1993, с. 23-30. 

Нешев, Кирил Етиката - вчера и днес, бр. 1, 1993, с. 55-61. 

Проданов, Васил Държава и морал, бр. 1, 1993, с. 3-9. 

Радев, Димитър Държавната власт, бр. 1, 1993, с. 16-22. 

Сапунджиева, Клавдия Homo theatralis. Homo paedagogicus. Homo dei, бр. 1, 1993, с. 62-

63. 

Станков, Димитър Моралът и „двете култури”, бр. 1, 1993, с. 45-50. 

Събева, Росица Още за преподаването по философия, бр. 1, 1993, с. 64-65. 

Христова, Станка Бизнес-етика, бр. 1, 1993, с. 40-44. 

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

2000 ГОДИНИ ХРИСТИЯНСТВО 

ДИСКУСИИ 

ДИСКУСИОННИ ТЕЗИСИ 

ЕВРОПЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 

ЕВРОПЕЙСКИ УЧЕНИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФИЛОСОФИ 

ХІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ФИЛОСОФИЯ НА 

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – ВАРНА 

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ 

ЕСТЕТИКА 

ЕСТЕТИКА И ИЗКУСТВОЗНАНИЕ 

 

ЕТИКА И ПОЛИТИКА 

Минева, Силвия За етиката без морализъм и нейната рефлексия върху политиката, бр. 
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6, 2005, 13-22. 

 

ЕТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ 

Асенов, Стоян Присъда и съдба, бр. 1, 2013, 111-118. 

Добрев, Добромир Свободата и мястото на доброто в руската религиозна 

философия (кратък обзор), бр. 1, 2013, 100-110. 

Николова, Николета Етическият антирационализъм на Хюм – освобождение на 

морала от догматичността на религията и разумното основание, бр. 1, 2013, 90-99. 

Одаджиев, Светлин ДЗЕН – пътят на хармонията, бр. 1, 2013, 80-89. 

Gabitov, Tursun; Botaeva, Maral Ibn Sina – great Islamic thinker, бр. 1, 2013, 67-79. 

 

ИЗБОРЪТ – ФИЛОСОФСКИ И ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ИЗ МНОГОЛИКОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПРОФ. РАДИ РАДЕВ 

ИЗ РУСКАТА ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ (Тема на броя) 

ИСТОРИЧЕСКИ ОПТИКИ 

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА 

КОНСУЛТАЦИИ 

 

ЛОГИКА, ГНОСЕОЛОГИЯ, ЕТИКА 

Йорданова, Светла Пропозиционални въпроси, бр. 4, 2013, 424-430. 

Петров, Стефан Гносеологическата функция на езика във „философия на името“ на С. 

Булгаков, бр. 4, 2013, 431-446. 

Славова, Веселина За ролята на етиката в ученията на П. Рикьор и Е. Левинас, бр. 4, 

2013, 447-452. 

 

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ 

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУКАТА 

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 

ЛОГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

МЕТАФИЗИКА 

МЕТАФИЗИКА И МЕТОДОЛОГИЯ 
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МЕТАФИЗИЧЕСКО И ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКО МИСЛЕНЕ 

МЕТОДОЛОГИЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА 

МИГОВЕ ОТ ИСТОРИЯТА 

МИТОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ 

МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО 

МЛАДИ АВТОРИ 

МОДУСИ НА ИСТОРИЯТА 

 

МОРАЛНА ФИЛОСОФИЯ 

Богданов, Димитър Моралната идентичност, бр. 3, 2016, 251-271. 

Добрев, Добромир Владимир Соловьов – човешката социалност, пречупена през 

призмата на нравствеността (национализъм, престъпност, икономика, война и право), бр. 

1, 2016, 73-90; Свободата в контекста на руската етическа парадигма, Част I, бр. 2, 2019, 

156-165; Част II, бр. 3, 2019, 273-282. 

Пенчев, Деян Чувството за срам в нравствената философия на Владимир Соловьов, бр. 

2, 2014, 164-168. 

Славова, Веселина Автономия и морал, бр. 4, 2016, 368-376. 

Христов, Любомир Ценностите – универсалии между нормата и емпирията, бр. 1, 2016, 

60-72.  

Чоса, Хасинто Aнтропология на престъплението, бр. 2, 2016, 154-167. 

Serafimova, Silviya How can we Broaden Myopic Moral Horizons? The Role of Ethical 

Gradualism for ‘Moral’ Remapping, бр. 3, 2019, 264-272. 

 

НАСИЛИЕТО (Тема на броя) 

Андонов, Александър Субектност и свобода, бр. 5, 1993, 44-50. 

Динев, Валери За агресивността, бр. 5, 1993, 9-12. 

Маринова, Емилия Общуването като въздействие, бр. 5, 1993, 39-43. 

Матеев, Гено Жестокостта, бр. 5, 1993, 33-38. 

Михайлов, Николай Робството, бр. 5, 1993, 27-32. 

Нешев, Кирил Етика и насилие, бр. 5, 1993, 3-8. 
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Проданов, Васил Политическото насилие, бр. 5, 1993, 20-26. 

Станков, Димитър Война и мир: насилие и ненасилие, бр. 5, 1993, 13-19. 

 

НАУКА И МОРАЛНИ ОПТИКИ 

Няголова, Марияна Писмо до редакцията, бр. 1-2, 2008, 83-112. 

 

НАУКА, „ЛОГИЧЕСКИ НОРМИ” И МОРАЛ 

Стефанов, Ангел Материали от една защита, бр. 4, 2007, 3-6. 

 

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА-РАЗГОВОР ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА 

НАУЧНАТА ПЕРИОДИКА 

НЕИЗВЕСТНИ РЪКОПИСИ 

НЕКЛАСИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ФИЛОСОФСКАТА ЛОГИКА 

НИЕ И ОБЩЕСТВОТО 

НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

ОТ КОНКУРСА 

ОТНОШЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА 

ПОЗИЦИИ 

ПОЛЕМИЧЕН ФОРУМ. АКТУАЛНИ ТЕМИ 

ПОЛЕМИЧЕСКИ ФОРУМ 

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ 

ПРОБЛЕМИ НА КАНТИАНСТВОТО 

ПРОПЕДЕВТИКА 

ПСИХОЛОГИЯ 

РАЗМИСЛИ ЗА ФИЛОСОФИЯТА 

РЕГИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – БУРГАС 

РЕЛИГИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ПОСТМОДЕРНИЗМА 

РЕЛИГИЯТА И ЧОВЕКЪТ (Тема на броя) 

СВЕТОВНИ АВТОРИТЕТИ 

СОЦИАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ 
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СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ 

СОЦИАЛНА ФИЛОСОФИЯ, ГЕОСТАТЕГИЯ И КУЛТУРА 

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬОВ 

100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ФРИДРИХ НИЦШЕ (1844-1900) 

190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СЬОРЕН КИРКЕГОР 

СТУДЕНТСКИ ДЕБЮТИ 

СТУДЕНТСКИ ОПИТИ 

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО 

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО: ОТ КОНКУРСА 

СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ 

СЪВРЕМЕННИ ЕВРОПЕЙСКИ ФИЛОСОФИ 

СЪР ПИТЪР СТРОСЪН – DOCTOR HONORIS CAUSA НА СУ „Св. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ” 

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИ ОПТИКИ 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИ И ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 

ФИЛОСОФИТЕ НА ХХ ВЕК 

ФИЛОСОФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 

ФИЛОСОФИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

ФИЛОСОФИЯ И ИЗКУСТВО 

ФИЛОСОФИЯ И ИКОНОМИКА 

ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИЯ И КОСМОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИЯ И МАТЕМАТИКА 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТАФИЗИКА 

ФИЛОСОФИЯ И МИТОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО 

ФИЛОСОФИЯ И ПРИРОДОЗНАНИЕ 
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ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ 
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