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ТЕМА НА БРОЯ
„ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ“
ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА
Сп. „Етически изследвания“
editor@jesbg.com
THEME OF THE ISSUE
ETHICS AND LIMITATIONS
EDITOR-IN-CHIEF – EMILIA V. MARINOVA
Journal Ethical Studies
Уважаеми Читателю!
В брой 5, кн. 3 за 2020 г. Ви представяме текстовете от Шестнадесетата
национална конференция по етика, посветена на темата „Етика и ограничения“.
Събитието е дело на секция „Етически изследвания“ на Институт по философия и
социология при БАН. Това е първата национална конференция по етика, която е
осъществена изцяло в дистанционен формат на 11 и 12 ноември 2020 г.
Тук представяме пълните текстове, доработени в духа на дискусиите на станалия
традиционен за академичната етика научен форум. В книжката е включена и рубрика,
която е провокирана от 16 НКЕ. Тя дава характерно за последователите на идеите на
акад. В. И. Вернадски разбиране за морала като гарант за устойчивото развитие на
обществото и анализ и на свързания с него етос на самоограниченията.
Водещи на книжката са съпредседателите на Организационния комитет на 16
НКЕ д-р Александра Трайкова и д-р Иван Миков, които направиха и невъзможното за
перфектното провеждане на традиционния национален форум в условията на здравен
риск и социални ограничения и за успешната подготовка на настоящето издание.
Приятно четене!
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Проф. дфн Емилия В. Маринова
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020
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ЕМИЛИЯ В. МАРИНОВА
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
КЪМ ШЕСТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА
„ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ“
Уважаеми колеги и гости, участници в конференцията “Етика и ограничения“,
Настоящата

конференция

е

шестнадесета

в

поредицата

конференции,

организирани от секция Етически изследвания към ИФС-БАН в течение на годините,
през които секцията се утвърди не само като една от водещите секции в ИФС, но и
изобщо като водещо звено за етически изследвания у нас и организатор и проводник на
редица инициативи у нас.
Научната програма на настоящата конференция обхваща няколко изключително
актуални в настоящата обстановка у нас тематични области:
1. Икономически, социални и етико-политически последствия на пандемията и
ограничителните мерки.
2. Грижа, закрила и ограничения.
3. Морални

ограничения

в

технологиите,

дигиталното

пространство,

образователния процес и науката.
4. Етически ограничения – културни, социални и екологични хоризонти.
Убеден съм, че предстоящите двудневни онлайн дискусии по тези тематични
области ще допринесат за по-нататъшното развитие на съответните тематични полета от
областта на етиката.
От името на ръководството на Института по философия и социология при БАН и
от свое име пожелавам плодотворни дискусии и ползотворна работа.
На добър час, скъпи колеги!
София, 11 ноември 2020 г.

Проф. дфн Веселин Петров
/Директор на ИИОЗ-БАН/
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ОТКРИВАНЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ЕТИКА „ЕТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Скъпи колеги, скъпи приятели!
Добре дошли на първото изцяло дигитално издание на ежегодната национална
конференция по етика. Не мога да не отбележа колко удачно е, че то ще се проведе
именно под надслова „Етика и ограничения“. За пръв – но вероятно не последен – път,
ние ще се съберем във виртуална зала, вместо в някоя от познатите ни сгради. Ще
съблюдаваме непознат до този момент ред и ще следваме нови за нас инструкции. Ще
станем свидетели как изграждането и укрепването на българската етическа общност
придобива нов облик, в пълно съответствие с протичащите по света и у нас социални
промени. Нека тържествено обещаем едни пред други, че пред нашето сътрудничество
няма да бъдат издигани стени. Че разбирателството помежду ни няма да се натъква на
прегради. Че работата по общите ни цели няма да среща препятствия, а вдъхновението
ни няма да познава граници.
Целта на това ежегодно събитие остава непроменена от самото му основаване до
ден днешен: да събере на едно място всички онези учени и философи, които виждат
особената, понякога трудно изразима стойност на академичната морална мисъл. Всеки
един от нас е тук, защото вярва, че има значение кое наричаме „добро“, кое наричаме
„зло“, с какви точно думи го правим, и каква е разликата. Националната конференция по
етика е част от дългогодишни целенасочени усилия за разширяване на етическия дебат в
обществото, но и за изграждане на стабилна академична общност от професионални
етици: хора, отличаващи се с изострен усет за справедливост, баланс и мярка; хора, които
вярват, че не е без значение кой и как регулира отношенията в едно общество, разпределя
ресурсите в него или санкционира нередностите; хора, на които никога няма да им бъде
безразлично какво се случва в света около тях и в сърцата на сънародниците им.
Позволете ми да изразя своята благодарност към вашите усилия на академичния фронт
и отвъд него.
Днес за пореден път вие ще насочите вниманието на всички ни към истински
значими теми, които вълнуват всекиго от нас. Нека започнем с доклада на един от
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020
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основателните на Национална конференция по етика – професор Васил Проданов, който
ще ни говори за „Covid-19, кризата на капитализма и сблъсъкът на неолибералноглобалистки, консервативно-националистки и социалистическо-колективистки морални
ценности“. Професор Проданов, за нас е чест, че днес сте сред нас. Добре дошли и на
всички останали уважаеми докладчици и слушатели. Без всички вас нищо от това
нямаше да бъде възможно. Благодарим ви от сърце! Надяваме се, че днешната
конференция ще бъде динамична, ползотворна и вдъхновяваща за всички ни. Желаем
успех на всички участници и оставаме на линия при евентуални технически и
организационни проблеми. Дочуване!
София, 11 ноември 2020 г.

Гл. ас. д-р Александра Трайкова
/Съпредседател на Организационния
комитет на XVI НКЕ/
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COVID-19, КРИЗАТА НА КАПИТАЛИЗМА И СБЛЪСЪКА НА
НЕОЛИБЕРАЛНО-ГЛОБАЛИСТКИ, КОНСЕРВАТИВНО-НАЦИОНАЛИСТКИ
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКО-КОЛЕКТИВИСТКИ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ
ВАСИЛ ПРОДАНОВ
Тракийски научен институт
vkprodanov@gmail.com

COVID-19, THE CRISIS OF CAPITALISM AND THE COLLISION OF
NEOLIBERAL-GLOBALISTS, CONSERVATIVE-NATIONALISTS AND
SOCIALIST-COLLECTIVISTS VALUES
VASSIL PRODANOV
Thracian Scientific Institute

Abstract
The article substantiates the idea of the growing crisis of modern societies and the increase as
a result of the number of restrictions manifested in the increase of various norms that govern
human behavior. This is reflected in changes in ideologies and related moral values. At present,
this increase in restrictions and norms is associated with a crisis of neoliberal ideology and
values and the rise of state-based holistic ideologies and value systems associated with
conservatism and socialism.
Keywords: restrictions, norms, liberalism. Conservatism, socialism.
Нормативните ограничения не само в моралния, но и в правния, политическия,
технологическия смисъл на думата ускорено нарастват с усложняването и ускоряването
на промените в социалните системи. Затова днес имаме неизмеримо повече норми и
правила във всяко едно общество в сравнение с предишните общества. Същевременно
има още момент, който особено силно се проявява днес. Това са ситуациите на криза.
Някога те са били временни състояния, делящи дълги периоди на устойчивост, а сега
стават нещо постоянно във всички страни – здравни кризи, икономически кризи,
засилващи се дългови кризи, екологически кризи, хуманитарни (свързани с миграционни
и бежански вълни) кризи, образователни кризи (свързани с прехода към онлайн
образование и ускорената промяна на професии и качества, свързани с образованието),
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020
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кризи на идентичността, финансови кризи, морални кризи и т.н. Кризите се превръщат
днес в новата нормалност, към която трябва да се адаптираме и управляваме.
Те раждат извънредни положения в най-различно отношение, а това означава
непрекъснати ограничения в поведението на хората в опит да бъдат преодолени. Раждат
граници. Ограниченията може да имат различен характер – физически (например
препятствия и граници, които не можеш да преодолееш, поради далечина, ограда и пр.),
биологически (във връзка със здравно състояние, вируси, пандемии, продължителност
на труда, физически възможности, наказания увреждащи тялото), икономически
(възможността да получиш нужно заплащане, да си купиш жилище, да удовлетвориш
възможности), технологически (свързани с рисковете от технологиите и увеличаването
на индивидуални и колективни възможности за разрушителни действия), нормативни
(правни, културни, морални норми, с които са свързани физическите, биологическите,
икономическите, технологическите граници, възможности, рискове). Промените в
нормативните граници са част от системни промени на цялата социална система.
Потребността от тях се появява в условия на кризи на обществата, когато се променят и
нормативните системи. Това е времената и когато се появяват големите етици в
историята – Сократ, Сенека, Лок, Кант и пр. Днес отново съществува потребност от
кардинални промени в етиката.
Ускоряването на този процес на появата на нови норми и ограничения става от
1960-те години на ХХ век, когато започват да никнат различни центрове и направления
по етика и създаването на конкретни етически кодекси на различни организации –
хиляди са в момента по света. Само наименованието „Център по етика“ на английски се
среща в Гугъл 4 млн. 360 000 пъти, а „Институт по етика“ – 26 млн. 2000 пъти, а
„етически кодекс“ - 54 млн. 100 000 пъти. Имаме своеобразна институционализация на
етиката и ускорено генериране на кодекси и правила със скорост по-голяма от всякога
преди това в историята.
Имаме рязко ускоряване на появата и разрушаването на нормативни граници във
всички сфери, което е неотделимо и със ставащото в моралната сфера. Това се вижда от
факта на непрекъсната работа на национални парламенти, които бълват и променят
огромно количество норми, паралелно със същата нормативна дейност на местни
държавни структури и на всякакви други организации. Един от индикаторите за тази
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промяна през последните години е умножаването на класификациите на поколенията,
всяко от които се свързва с различия в ценностните системи – в момента например се
говори за пет поколения – довоенно поколение, поколение на бейби бума, поколение Х,
Y и Z.
1. Covid-19 и кризата на капитализма
Кризата на капитализма започна през 2008 г. в началото като финансова, а след
това и глобална икономическа криза. Тя бе като че ли преодоляна на пръв поглед, но
десетилетие по-късно се оказа, че факторите, които са я породили се задълбочават в
резултат на няколко основни фактора.
Първо. Рязкото увеличаване на неравенството в глобален план в резултат на
маркетизацията на всичко, намаляването на средната класа в развитите страни, дуализма
на трудовия пазар. Имаме възход на така нар. дуалистични общества, прекариат и все поярко изразеният класов характер на морала. Тенденциите на неофеодализация и
радикални разминавания в ценности и мотиви на най-богатия 1 % от обществото,
обедняващата средна класа и прекариат водят до нарастващи конфликти.
Второ. Промени в глобалното съотношение на силите, преместване на центъра на
световната икономика към Азия, изпреварването на САЩ по БВП по паритет на
покупателната способност от Китай през 2014 г., загуба на хегемонната роля на САЩ, а
с това и авторитета, налагащ глобалистко-неолибералната ценностна система.
Трето. Covid-19 рязко засилва кризата на глобализирания неолиберален
капитализъм, тъй като по-ускорено от всякога увеличава неравенството и бедността, а
същевременно изисква засилена роля на държавата за спасяване и на капитала и на
обикновените хора. При това става дума не за временно явление, а за нещо, което по
думите на Ханс Хеестербек, професор по теоретична епидемиология в Университета в
Утрехт има „ендемичен характер“ – продължава да шества по планетата, макар и
контролирано, подобно на маларията. (Heesterbeek, 2020)
Трайността на пандемията от Covid-19 като новата нормалност може да бъде
обяснена с три основни причини. Първата е нарастващата резистентност към
антибиотиците, което прави всякакви масови пандемии, разгръщащи се с огромна
скорост много вероятни. Втората е въздействията върху живата природа, които се
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засилват и това прави все по-вероятни случаи като този на Covid-19, както го
наблюдаваме през последните години. Преди това беше Ебола. Третата е рязко
увеличаващите се възможности за създаване на биологични оръжия не само от държави,
но и от частни фирми, терористични групировки и пр., което ги превръща в оръжие,
което лесно може да унищожи големи региони. Затова и близо до Пекин в Китай вече
построиха град, който е направен така, че да може да се посрещне бъдеща пандемия – с
градини по покривите, с 3D принтери за производство в къщи на различни неща, с
апартаменти, приспособени както за живот, така и за офиси на хората, работещи от къщи.
Това бе експеримент на идеята всички основни ресурси да се създават локално, без да е
необходимо движение на хора. (Chandran, 2020)
От своя страна короновирусът променя начина на живот и общуване по посока на
така нар. „социална дистанция“, води до нови баланси в отношенията между публично и
частно, реално и виртуално, създава така нар. „коронавирусна култура“ и начин на
живот. Ситуацията тази на криза предполага, че моралните нормативни системи би
трябвало да бъдат много важен неформален блок от стратегии на изграждането на
сложни адаптивни общества.
Появи се феноменът „локдаун“ – термин, който навлезе в десетки езици,
паралелно със „социална дистанция“, акцентиращи на рязкото намаляване на
взаимодействията и срив на всички отрасли, които са свързани с движение на хора по
планетата – особено на транспорта, туризма, ресторантьорството, музейното дело,
театъра, киното, всички сектори на услугите, които предполагат масови лични
контакти. Това променя начина на живот и преход от социални отношения и норми в
реалното пространство към социални отношения и норми на поведение в дигиталното
пространство, където се премества нарастваща част от търговията, образованието,
бизнеса. Имаме скок на дигиталните игри и виртуалния туризъм, посещение на музеи,
градове и региони, заместващи традиционния физически туризъм. Семейството,
училището, традиционните медии се изместват в дигиталното пространство с неговите
правила. В новия начин на живот се появяват опасности и ограничения, свързани с
феномени като тролове, хейтъри, лайкване, ехо стаи, информационно претоварване,
големи данни, превръщащи се в основни опасности, социализационни механизми и места
на даване и получаване на оценки на поведение. Паралелно с това имаме рухване на
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авторитетите и доверието към източниците на информация, появата на т.нар. „дълбоки
фалшиви новини“ (deepfake), което става предпоставка дигиталните компании и
правителствата да почнат да осъществяват контрол върху информацията.
Имаме експоненциален възход на всякакви рискове, а с тях идват всички видове
страхове, резултат от нарастващата несигурност и чувството за всякакви опасности – от
вируси и микроби, от безработица, от вероятност да загубиш работата си, от
неопределеността, свързана с ускоряването на всички процеси. Новите технологии,
създавани в момента, съчетани с глобализацията и всеобщата обвързаност носят със себе
си фатални за съществуването на човечеството рискове, които са по-големи от всякога в
историята и това изисква ускорено създаване на морални кодекси, правни системи и
международни институции, които с максимална сигурност да могат да ги
възпрепятстват, тъй като ако някога бе само ядрената война като риск за човечеството,
то сега имаме климатичните промени, изкуствения интелект, роботите, така нар. „умни
оръжия“, възможностите за тотално шпиониране и контрол, за „дълбоки фалшификати“
(deepfake), CRISP технологиите за генетично редактиране, новите биологични и
дигитални оръжия. Създаването на етика на изкуствения интелект така се оказва много
по-важно и свързано с много повече и по-силни инструменти за контрол на съответните
правила.
При това положение страховете образите на врагове, които активно се
конструират чрез политиците и социалните медии. Това се вижда дори от промените в
езика на политиците – Тръмп и американските политици говорят не за Covid-19, а за
„китайски вирус“, в Полша управляващата партия на Правото и справедливостта говори
вече не за „нацистки“, а за „германски лагери на смъртта“. Като цяло тенденцията е на
срив на либералните и неолиберални ценности и права, заник на традиционната
либерална демокрация, за сметка на консервативни реакции.
2. Сблъсъкът на неолиберално-глобалистки, консервативно-националистки
и социалистическо-колективистки ценности
Кризата на неолибералния капитализъм, нейното засилване в резултат на
пандемията води до ожесточаване на сблъсъка между три типа морално ценностни
системи, свързани съответно с либерализма, консерватизма и социализма. В контекста
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на идеологиите може да се вкара и темата „етика и ограничения“. Това всъщност е
класическият проблем за морал и свобода, за границите на свободата, за различните
видове свобода (негативна и позитивна, индивидуална и колективна, икономическа и
политическа),

съответно

морал,

справедливост,

равенство,

собственост

която

разграничава класически либерали, неолиберали, консерватори, социалдемократи,
комунисти.
Трябва да имаме предвид обаче, че освен по оста либерално-консервативносоциалистическо идеологиите се класифицират по още две оси – ляво-дясно и
национално-регионално-глобално, което усложнява разграничението между тях. В едни
или други страни, на един или друг етап доминиращи и подчиняващи останалите на себе
си са либерални, социалистически, консервативни морални ценности или техни
хибридни версии. С тях се променят отношенията минало-бъдеще, традиция-промяна,
държава-пазар, частна-колективна собственост, морално-неморално.
От 1970-те години имаме тенденция на преход от предходните цивилизационни и
идеологически граници между моралните системи към създаване на глобална
неолиберална ценностна система, опираща се на индивидуализма и идеята за
негативните свободи, глобализма и универсализма, мултикултурализма, джендъризма,
тезата за 32 пола. Сакралното й пространство е свързано с индивидуалните права. Зад
това стои идеологията на глобализирания капитал.

Формално огромно количество

предходни морални граници падат, но това е прикритие на системните ограничения на
глобализирания пазар, засилващ неравенствата.
В бившите социалистически страни неолибералната идеология и свързаната с нея
ценностна система, представяна като „европейски ценности“ или „евроатлантически“
универсални ценности дойде със ситуацията на разпад на предходните модели на
сакрално-профанно, на предходния морален дискурс на позитивно и негативно, смяна на
езика на описание на света, събаряне, десакрализация и стигматизация на паметници, на
големи групи от хора, пренаписване на историята, появата на хиляди морални и
политически хамелеони, усвояващи новия дискурс.
Сега в условията на всякакви кризи, усилвани и умножавани от Covid-19 имаме
разпад на неолибералната идеология и свързаните с нея неолиберални морални
ценности. Разгръща се феномен, който на Запад се нарича „културни войни“, отнасящ се
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до феномени като аборти, хомосексуалност, трансджендър, мултикултурализъм и пр., но
в момента имам много по-широки измерения на нова идеологическа, съответно и
морална битка между либерали, консерватори и социалисти. Културните войни между
либерали и консерватори на Запад приемат и радикалните глобални версии на
цивилизационни войни в контекста на ислямския тероризъм, както и възхода на
антисемитизма в глобален план.
Предизвикателствата днес на един максимално обвързан свят, в който всеки може
да контактува с всеки, да въздейства, да носи рискове предполага и нови подходи към
етиката – от морални ценности, видени от перспективите на индивида към морални
ценности, видени от перспективите на мрежовите общности и техните взаимодействия,
което е по-близко до мисленето на консерваторите и социалистите.
Налагат се правилата на социална дистанция, носене на маска, самоизолация и
пр., т.е. на създаване на различни ограничения във взаимоотношенията между хората.
Консерватизмът в такива случаи винаги се връща към нормативните ограничения на
предходни

и

традиционни

ценности

като

инструмент

за

стабилизация

на

съществуващата система, докато либерали и социалисти са склонни да се ориентират към
бъдещето, макар че има и техни версии на различни интеграции с либерални ценности.
Заговори се за консервативна революция срещу либералните ценности – консерваторите
настояват на традиционни ценности, свързани със семейството, традициите,
националната идентичност, суверенитета, силната държава, възпитателните системи.
Консерваторите, за разлика от либералите, са холистично ориентирани и се
интересуват от ценностите, осигуряващи функционирането на цялото и колективната
реакция на рисковете, контрола, които днес може да се реализират в максимална степен
с помощта на новите технологии. Във всеки случай държат в нарастваща степен на
националната държава и се обръщат към историята и традицията като основа на
моралните ценности, а либералите в САЩ започнаха масовите демонстрации на
движенията „Антифа“ и „Животът на черните имат значение“ и събаряния на паметници
на знаменити фигури. Сблъсъкът между либерали и консерватори бе персонифициран
при изборите за президент от Байдън и Тръмп.
В тези условия можем да видим и акценти върху различни версии на социализъм,
който претърпява множество трансформация през последните два века, влизайки в
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различни

съотношения

с

консерватизма

и

либерализма,

с

националното

и

интернационалното, с държавата и пазара. През последните години обаче социалистите
започнаха да се люшкат между предходния либерализъм с неговия мултикултурализъм,
политическа коректност, и глобализъм, от една страна, и националните идентичности,
силната и преразпределяща държава, запазването на базисни характеристики на
семейството, от друга страна. Делят се помежду си на „прогресивни социалисти“ и
„консервативни социалисти“
Паралелно с това се разпространяват различни идеи за дигитален колективизъм,
дигитален социализъм, платформени и дигитални кооперативи на основата на
колективната собственост на знания, данни, информация, отворен код, както и на
технологии, които създават директно локални продукти с локализирано домашно
производство на фотоволтаична и вятърна енергия и 3D принтери.
Един от няколкото най-известни днес философи Славой Жижек тези дни
публикува специална книга, озаглавена „Пандемията!: Covid-19 тресе света“,
посветена на трансформациите, които носи със себе си сегашната пандемия. В нея той
говори, че за да избегне глобалната катастрофа, свързана с коронавируса, светът трябва
да възприеме нова форма на комунизма, основана на „доверие в хората и науката“
дефинирана от него като глобална организация на контрол и регулация на икономиката,
заедно с глобална мрежа на здравеопазване, която не се опира на пазарни механизми.
Твърди, че в условията на нарастващи ограничения, резултат на кризата е необходима
промяна от индивидуалната отговорност към глобална борба за справедлива социална и
икономическа система. (Žižek, 2020)
Като цяло обаче в условията на изглеждащата дългосрочна криза, в която е
влезнал светът, независимо дали става дума за консерватори или социалисти,
тенденцията е за обръщане отново към силната национална държава, макар и в нова
силно дигитализирана версия, използваща големите данни и алгоритми, защитаваща ни
от нарастващите рискове и конкуриращи се версии на либерализъм, консерватизъм и
социализъм на ХХI век със съответните морални ценности. Посоките, в които те ще се
променят са обусловени от различни фактори, всеки от които предполага
определени ограничения и колективизъм в реакциите. Сред тези фактори са
очакваните бъдещи биологични пандемии и необходимостта от максимален контрол и
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дисциплина, тъй като малки индивидуални отклонения имат характера на асиметричен
риск с големи последствия. Промени, водещи до ценностни последствия в резултат на
кризата са намаляването рязко на започналото с модерната епоха разделение между дом
и работно място, както и свързаните с това следствия за семейството и отношенията
между поколенията. Това е предпоставка за промени в общуването,

социалните и

физически дистанции. Доминацията на дигиталната сфера като място на общуване и
работа води до трансформации в отношенията публично-частно и разрушаване на
либералните стени помежду им. В ситуация на извънредно положение и нови технологии
на контрол се променя идеята за неприкосновеност на личния живот, защото
прикриването на информация например за локализацията на заразени хора има следствия
за останалите. Затова и тази локализация може да бъде проследявана с приложенията на
мобилните телефони и електронни транзакции. Всичко това е свързано с тенденции на
деглобализация, за което допринасят и технологиите на Четвъртата индустриална
революция (автоматизация и роботизация, адитивно производство, кръгова икономика,
възобновяема енергетика). Това е свързано с възход на етатистки идеологии, главно в
консервативен вариант, но това е посоката, в която се насочват и социалистите. Така
например Бърни Сандърс, който се самоопределя като демократичен социалист беше
заявил, че подкрепя политиката срещу емигрантите в САЩ и настояваше за засилване на
ролята на държавата, особено в преразпределително отношение. В консервативен
вариант протекционизмът и ограждането на националната държава наблюдаваме при
Доналд Тръмп.
Имаме разгръщане на етика на големите данни, даваща възможност за нови форми
на контрол и наказания, които рязко се увеличават в периоди на кризи, каквато е
сегашната пандемия, когато започват наказания за неносене на маски, не спазването на
някое от правилата на карантината и пр. Използването на мобилните телефони за контрол
върху движението на хората по време на пандемията става масово в различни версии от
Китай до Европа, включително и в България. Рисковете и опасностите в едно глобално и
мрежовото общество рязко се увеличават, поради което и контролните системи,
включително и системите на морален контрол, репутация, имидж рязко се
технологизират. Факт е например, че тези дни в България бе пуснато проучване в Гугъл
за това къде ходят българите, ако се проследят данните на техните мобилни телефони.
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Бе отчетено, че все повече българи предпочитат да останат у дома, вместо да ходят по
улици, площади и паркове, магазини. Има спад на посещенията в търговски обекти,
молове и магазини с 26 %, на паркове – с 16 %. Най-голямо е намалението на
посещението на различни обекти и оставането в къщи в София. (Пуснаха данни кой къде
ходи у нас, засечени по телефоните, 2020).
Рязко се променя понятието за свобода и границите на свободата – свобода на
движение, свобода на контактуване, пространствена свобода, свобода на организация на
времето и пр. Пандемията показва, че живеем в много сложен и взаимосвързан свят, в
който всяко нещо, което правим може да бъде проблем за някой друг. Извънредното
положение става всекидневие. В тази ситуация на увеличаваща се несигурност и рискове
възниква въпросът за ограниченията, които трябва да намаляват несигурността и за това
кой трябва да ги въвежда и контролира. Създаването на нови норми и тяхното налагане
не може да стане само с моралната принуда на общественото мнение и личната съвест.
Много важна е ролята на етиците. Нараства и ролята на държавата, всички се опират на
държавата, искат държавата. Това засилва рязко и ще засилва ролята на консервативните
и социалистически ценности, ще ражда различни синтези между тях. Това се вижда и от
факта, че в Китай предлагат по същество една консервативна версия на техния китайски
социализъм, опиращ са на китайските традиции и ценности и съвременните реалности.
Подобна консервативна ориентация наблюдаваме в Унгария, Турция, Полша и в
нарастваща степен и в останалия свят.
При това има две интерпретации на тази тенденция. Едната е, че тя е временна,
докато отмине кризата, което ще стане през следващата или по-следващата година. А
другата е за трайни промени, за това, че става дума за вирус, който няма да изчезне, че
имаме навлизане в съвсем нова ситуация, в която това, което изглежда временно ще се
превърне в нещо постоянно – от свръхценността на здравето и трансформация на
здравните системи по посока на телемедицина и персонификация на здравните грижи,
през изчезването на разделението между дом, семейство и работно място, трудов
колектив, до нови йерархии на ценности в един нов свят на кръговата икономика,
възобновяемата, икономиката на споделянето и универсалния базов доход.
Важна част от промените е глобалната тенденция на нарастването на ценността и
ролята на здравословния начин на живот, а с него и медицинската етика и проблема за
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справедливостта в контекста на различната продължителност на живота и здравословен
начин на живот на различните подоходни и класови групи. При това от държавата в
нарастваща степен се изисква ангажимент не само към живота, но и към здравето на
гражданите, съответно промени в начина на функциониране и финансиране на здравните
системи.
Паралелно с това се трансформира пространството на социален живот на хората,
което ги социализира и налага съответни ценности и норми. Имаме движение
исторически от локалното пространство на традиционните общества към националните
пространства през 19 и 20 век и днес към виртуалното пространство на 21 век, където в
момента ускорено отива голяма част от живота на хората. Интернет общностите и
интернет комуникациите имат специфика във формиране и действие на определени
правила. Етиката на интернет и съответната регулация предполагат формирането на
определени граници на поведението – нещо, което в момента е предмет на огромна
дискусия и увеличаващи се активности от страна на глобалните дигитални компании, но
и от страна на държавите.
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REFUGEES AT A DISTANCE - THE BORDERS THEY FAIL TO CROSS
ALBENA NAKOVA
Institute of Philosophy and Sociology, BAS

Abstract
The article examines the barriers that refugees face in their search for a better life in Europe,
caused by social distances and rejection by the local communities. The analysis is based on
empirical data from three nationally representative sociological surveys, conducted in 2018 and
2019 by the UNHCR Representative in Bulgaria and in 2020 by the Institute of Philosophy and
Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences.
Keywords: attitudes towards refugees, social distances from refugees, integration of refugees.
През последните години в Европа пристигат и се настаняват все повече хора,
родени отвъд нейните граници. Част от тях търсят по-добро бъдеще. Други бягат от
войни, преследвания, тероризъм и глад. Това превръща темата „бежанци” във водеща за
политическия дневен ред на много европейски държави. И ако първоначално Европа
гледа на бежанците като на добра икономическа инвестиция и източник на евтина
работна ръка, а канцлерът на Германия Ангела Меркел публично заявява, че бежанците
са добре дошли в Германия и страната ѝ ще помогне на всеки бежанец, след събитията в
новогодишната нощ на 2016 г. в Кьолн и призива на кмета на града госпожа Хенриете
Рекер за спазване на „една ръка разстояние“ от бежанците, нагласите към тях сериозно
се преобръщат не само в Германия, но и в цяла Европа. Разбирането и състраданието все
повече се изместват от страха, Европа и светът се настройват все по-негативно.
Вишеградската четворка призовава за затваряне на Балканския маршрут на бежанците и
изграждане на огради по границите.
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Развитието на събитията обаче показва, че няма ограда, която да е в състояние да
спре това съвременно преселение на народите – преселение на хора, които преминават
половината свят, за да стигнат до Европа в търсене на по-добър живот. И все пак има
една ограда, която бежанците поне досега не успяват да преминат – това е оградата, която
създава общественото мнение в приемащите общества, оградата на общественото
съзнание.
В статията са представени резултати от три последователни национални
представителни изследвания на населението в България – през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.,
които разкриват дистанциите, страхът и неприемането, които българското население
демонстрира по отношение на бежанците. Първите две изследвания са проведени от
представителството на ВКБООН в България, а третото – от екип на Института по
философия и социология при БАН по проект „Бежанците в представите на българите –
страхове, разбиране, съпричастност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към
МОН.[1] И трите изследвания са национални представителни, като в техните рамки са
анкетирани по 1000 души, които от гледна точка на социодемографските си
характеристики възпроизвеждат реалното съотношение в страната по признаците пол,
възраст, образование, местоживеене и етническа принадлежност. И ако все пак фактът,
че последното изследване от 2020 г., проведено в условията на пандемия, не показва
значимо нарастване на негативните нагласи към бежанците в сравнение с предходните
години, би могъл да се интерпретира позитивно, не може да не отбележим и факта, че
негативните нагласи и отхвърлянето се запазват като трайна тенденция през годините.
Ето кои са, най-напред, най-разпространените сред българските граждани към
2020 г. представи за бежанците: хора, които бягат от война (11,3%); хора, които
търсят по-добри условия за живот, икономически мигранти (11,0%); бедни (8,5%);
уплашени (8,3%); измъчени, изстрадали (7,7%); неграмотни, необразовани (7,7%); хора,
търсещи лесен начин на живот от социални помощи (7,5%); хора, които бягат от
политически преследвания и репресии в страните си (7,3%); хора, които търсят
убежище, закрила (7,3%); хора като нас, нормални хора (7,2%); хора в беда, които се
нуждаят от помощ (7,0%); хора, търсещи сигурен и спокоен живот (7,0%); основно са
младежи, млади мъже (6,8%); мръсни, нечистоплътни (6,8%); обезверени, отчаяни,
сломени (6,6%); бездомни (6,6%); гладни (6,5%); агресивни (6,3%); опасни (6,1%);
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020

18

АЛБЕНА НАКОВА

религиозни фанатици (6,0%); терористи, заплаха за националната сигурност (5,8%);
престъпници, криминално проявени (5,5%); друговерци (5,0%); хора с друга култура
(4,9%); невъзпитани, некултурни (4,7%); уморени, изтощени (4,7%); мургави,
тъмнокожи (3,8%).[2]
Тези представи много ясно очертават двата типа чужденци, които по мнението на
изследваните лица пристигат в България през последните години –

„истинските

бежанци“, както анкетираните лица ги определят, от една страна, и икономическите
мигранти, от друга страна. Разграничението в общественото съзнание на двата типа
чужденци, които под названието „бежанци“ преминават българските граници, определя
и разнопосочното отношение на българските граждани към тях, а така също колебанията
и липсата на ясно изразено отношение – като „нито позитивно, нито негативно“
определят отношението си към бежанците 51,5% от българските граждани през 2020 г.;
отношението на 28,2% е „негативно“, а отношението на 16,0% е „позитивно“; 4,3% не
могат да преценят.
Какво е отношението ви към бежанците?
52%

28%
16%
4%
Негативно

Нито негативно,
нито позитивно

Позитивно

Не знам

Фигура 1.
По-конкретно отношението си към бежанците българските граждани описват по
следния начин: недоверие (посочено от 38,1% от анкетираните); съпричастност,
съчувствие, състрадание (31,7%); като към всеки друг човек (28,7%); разбиране
(26,6%); страх (18,3%); безразличие (13,9%); загриженост, готовност за оказване на
помощ (11,4%); уважение (6,1%); омраза, ненавист (5,3%);

доверие (4,4%);

приятелство (1,9%, което реално е под статистическата грешка, поради което е
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незначимо).[3] Ясно се вижда противоречивото отношение към бежанците – налице е
широка палитра както от позитивния, така и от негативния, а също така и от неутралния
спектър на скалата на изразеното отношение – от съчувствие, съпричастност,
състрадание, разбиране, уважение, загриженост и готовност за оказване на помощ, през
безразличие, до недоверие, страх, омраза, ненавист.
Как по-конкретно бихте описали отношението си към
бежанците?
Не знае/…
Омраза
Страх
Недоверие
Безразличие
Като към всеки друг човек
Приятелство
Доверие
Разбиране
Съчувствие
Загриженост,…
Уважение

5,8%
5,3%
18,3%
38,1%
13,9%
28,7%
1,9%
4,4%
26,6%
31,7%
11,4%
6,1%

Фигура 2.
Това противоречиво отношение задава и предопределя и разнопосочността на
нагласите на местното население към приема на бежанци в България – 59,0% от
анкетираните лица не са съгласни България да приема бежанци; съгласните са два пъти
по-малко – 23,7%; а тези, които не могат да преценят, са 17,3%.
Какви по-конкретно чужденци все пак са готови да приемат в страната си
българските граждани – бежанци от страни, в които има военен конфликт, като Сирия,
Ирак, Афганистан и др. – 35,6% от анкетираните; бежанци от страни, в които има
политически преследвания и нарушаване на човешките права – 26,3%; бежанци от
страни и региони с природни и климатични бедствия – 24,8%; търсещи работа с висока
професионална квалификация – 15,4%; търсещи работа с ниска професионална
квалификация или изобщо без квалификация – 6,1%. [4] Тук още веднъж проличава
двоякото отношение към чужденците – нагласите за прием на бежанци, които бягат от
войни, терор и политически преследвания са многократно по-позитивни от нагласите за

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020

20

АЛБЕНА НАКОВА

прием на икономически мигранти, които търсят работа, но като цяло дяловете на
изследваните лица, които подкрепят приема на бежанци в България, не са високи.
Какъв тип чужденци Вие лично бихте приели да живеят
в България?
53%
42%

35,6%
25%

34%

32%
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Фигура 3.
Съпоставката на данните с предходни години показва, че по-позитивните нагласи
към приема на бежанци в сравнение с икономически мигранти се оказват трайна
тенденция през годините. Към това може да се добави, че ако в сравнение с 2018 г. не се
наблюдават особено големи разлики в нагласите на българските граждани, то в
сравнение с предходната 2019 г. нагласите в подкрепа на приема бележат спад по
отношение и на двата типа чужденци – бежанци и икономически мигранти.
Кои са важните за българските граждани фактори, от които зависи подкрепата им
за приема на бежанци в България? В низходящ ред те са следните: да имат желание да
се научат да говорят български език (посочено от 84,7% от анкетираните); да приемат
начина на живот в България (83,7%); да имат професионални умения (79,7%); да могат
да се самоиздържат (76,7%); да могат да говорят български език (61,4%); да имат
добро образование (58,7%); да са християни (39,2%); да са семейство бежанци с деца
(26,4%); да са непридружени деца бежанци (24,0%); да е сама майка с деца (21,1%); да
са бели (19,5%); да са хора с увреждания (13,4%); да са необвързани/сами млади мъже
(7,3%); да са необвързани/сами млади жени (6,3%); да са мюсюлмани (4,5%). Както се
вижда, много по-важни за българските граждани се оказват социалните умения и
качества, като владеене на език, професионална квалификация, добро образование,
възможност за самоиздържане, приемане на местния начин на живот, които
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предопределят възможността за успешно вписване на бежанците в българското
общество, докато характеристики от типа на религия, раса/цвят на кожата имат много
по-несъществено значение. Следователно водещи за приемането/неприемането на
бежанците са не етнически и религиозни характеристики, а техните социални качества и
умения, и когато те са отхвърляни/неприемани от българските граждани, това не е заради
принадлежността им към определен етнос или религия, а заради непритежаването на
определени социални качества, които определят невъзможността им за успешна
интеграция в обществото. Това, заедно с установените относително ниски нива на
заявена омраза към бежанците (5,3% от анкетираните), ни дава основания да говорим за
липсата на ксенофобия в отношението към бежанците. Толерантността спрямо
бежанците не е висока, но в същото време липсват ксенофобски нагласи. Водещо за
българските граждани, като детерминиращо нагласите им по отношение на бежанците, е
именно притежаването на определени важни социални характеристики и качества, които
биха позволили успешното интегриране на бежанците в българското общество. В този
смисъл показателно е, че дори такива характеристики, които по презумпция би трябвало
да предизвикват съчувствие и по-високи нива на приемане, като човек с увреждане,
семейство бежанци с деца, непридружени деца бежанци, сама майка с деца, сама млада
жена, се оказват по-малко важни за респондентите и за демонстрираната от тях
готовност за приемане на бежанците, в сравнение с притежаваните от бежанците
социални качества и умения, които са необходими за успешната им интеграция в
българското общество.
В тази връзка социалните дистанции, които българските граждани демонстрират
спрямо бежанците, са измерени в рамките на изследването по няколко показателя:
готовност за съжителство с бежанци в един град/село, в един квартал, в един блок/в
съседни къщи; готовност за приемане на бежанци като продавачи в магазина, от който
пазаруваме най-често, като колеги на работното място, като близки приятели; приемане
на децата на бежанците като съученици на децата/внуците и като близки приятели на
децата/внуците; приемане на брак с бежанци. Резултатите от изследването през 2020 г.
показват, че с намаляване на степента на близост при контакта, готовността за приемане
нараства, но като цяло остава невисока. Така например само 17,0% от анкетираните са
съгласни да живеят с бежанци в един блок/в съседни къщи (срещу 55,9% несъгласни);
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22,2% са съгласни да живеят в един квартал (срещу 50,3% несъгласни) и 26,6% са
съгласни да живеят в един град/село (срещу 41,3% несъгласни). Също така 21,4% са
съгласни да имат приятели бежанци (срещу 44,1% несъгласни); 26,0% са съгласни да
имат колеги бежанци (срещу 39,0% несъгласни); и 26,5% са съгласни бежанци да работят
като продавачи в магазина, от който най-често пазаруват (срещу 34,6% несъгласни), т.е.
с намаляване на степента на близост при контакта, дистанциите също намаляват, но
въпреки това си остават големи. Това правило се потвърждава и когато остава дума за
отношенията между децата на респондентите и бежанските деца – 21,2% от изследваните
лица са съгласни деца на бежанци да са близки приятели с техните деца (срещу 42,9%
несъгласни), докато 29,4% са съгласни деца на бежанци да учат в един клас с техните
деца (срещу 35,7% несъгласни). Най-големи социални дистанции поражда възможността
за брак с бежанци, като предполагаща най-голяма степен на близост при контакта – едва
6,6% от изследваните лица са съгласни те или техни деца, внуци, близки роднини да се
омъжат/оженят за бежанец (срещу 65,0% несъгласни).
Големите социални дистанции са обусловени от страховете на хората и поеманите
според тях рискове с приема на бежанци в България. Най-големите рискове от приема на
бежанци българските граждани свързват с: нарастване на престъпността (посочено от
59,7% от респондентите); конфликти във всекидневието, свързани с различно културно
поведение и мислене (56,3%); етническо и религиозно противопоставяне (52,3%); високи
държавни разходи за издръжка на бежанците (47,5%); терористични актове/заплахи
(45,4%); заразни болести и епидемии (32,2%); нарастване на безработицата сред
българите (22,6%); конфликти на трудовия пазар (18,4%).[5]

Фигура 4.
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Сравнението с наличните данни от предходни години и особено съпоставката с
последната година, когато светът живее в условията на пандемия, показват, че нарастват
страховете от бежанците, свързани с увеличаване на престъпността, разпространение на
културните и религиозни вярвания на бежанците и нарастване на безработицата сред
българите, поради отнемане на работни места от страна на бежанците. Доказателство за
нарастващите страхове е и резкият спад в дела на хората, които нямат никакви страхове
по отношение на бежанците. Прави впечатление, че единственият страх, който бележи
спад, е този от разпространение на заразни болести от бежанците. Причината найвероятно е свързана с преместване на фокуса на внимание върху разрастващата се
пандемия. В новите условия на всеобща и тотална заплаха за здравето на хората,
обхванала целия свят, бежанците вече не се възприемат като единствен и изключителен
преносител на нови и непознати болести.
Като следствие от всички тези страхове преобладаващата част от анкетираните
лица не подкрепят интеграцията на бежанците в българското общество – подобно мнение
през 2020 г. споделят 47,1% от анкетираните, докато в подкрепа на интеграцията се
обявяват 35,5%; оставащите 17,4% нямат мнение.
Болшинството анкетирани (72,8%) също така не вярват в успешната интеграция
на бежанците в българското общество, поради различни причини: водещо е нежеланието
на самите бежанци да останат в нашата страна (посочено от 33,2% от респондентите),
следвано от културните различия между тях и местните общности (18,4%); религиозните
различия между тях и местните общности (13,0%) и незнанието на български език (8,2%).
Тези, които вярват, че бежанците имат шанс да се интегрират в българското общество,
са два пъти по-малко – 34,9%. [6] Те на свой ред се делят на две групи – такива, които
смятат, че бежанците могат да се интегрират сами в българското общество без помощ от
страна на държавата и местните хора (те са минимален дял – едва 5,3%), и такива, които
смятат, че бежанците могат да се интегрират в обществото само с помощта на
българската държава и местните хора (29,6%).
Въпреки мнението, че успешната интеграция на бежанците в българското
общество е в голяма степен зависима от помощта от страна на българската държава и
местното население, не е никак висока личната нагласа на анкетираните лица за оказване
на помощ на бежанците в процеса на интеграцията им в българското общество – само
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28,6% от анкетираните са склонни да помогнат на бежанци, докато 39,8% не са склонни
да го направят, а 13,0% биха помогнали при определени условия, сред които: „ако ги
познавам“; „ако са добронамерени“; „ако са наистина нуждаещи се“; „ако са изстрадали
от войната“; „ако наистина бягат от войната“; „ако не са икономически мигранти“; „ако
са образовани и търсят работа“; „ако не са криминално проявени“ и др. Тук отново се
проявяват по-позитивните нагласи към бежанците в сравнение с икономическите
мигранти, а така също по-позитивните нагласи към хората с висока професионална
квалификация и образование, които могат по-лесно да си намерят работа и да се впишат
в обществото.
Що се отнася до конкретната помощ, която изследваните лица биха оказали, тя се
свежда до: предоставяне на храна и дрехи (27,9%), помощ за усвояване на български език
(22,6%),

помощ за запознаване с българската култура и начин на живот (21,4%),

подкрепа за намиране на работа (15,4%), подкрепа за намиране на жилище (8,6%),
финансова помощ (4,0%), помощ за снабдяване с документи (3,8%). [7]
Както се вижда от проведените изследвания, не е никак висока нагласата на
българското население за приемане на бежанци в България и за съдействие за
интеграцията им в българското общество. От една страна, това е резултат на недоверието
към всеки, който е непознат, който е друг и различен от нас, което е в голяма степен
обяснимо и е естествен психологически процес. От друга страна обаче, то е резултат на
внушени страхове (поради липсата в повечето случаи на пряк контакт и лични
впечатления от бежанците и изграждане на представите за тях на база информация от
медиите, която не винаги е обективна), а от трета страна, е отговор на нежеланието на
самите бежанци да останат в България, на която те най-често гледат само като на
транзитна дестинация и временна спирка по пътя си към Западна Европа. Бариерите на
общественото съзнание се оказват трудни за преодоляване. Като тяхно продължение се
строят огради по границите. Първоначално е много висок делът на хората в България,
които подкрепят взетото решение за построяване на ограда на границата на България с
Турция с цел ограничаване на потока от нелегално преминаващи – съответно 93,6% през
2018 г. и 93,1% през 2019 г. Оценката за ефективността на оградата обаче постепенно
спада с времето – ако през 2018 г. 41% от анкетираните смятат, че тя ограничава
ефективно потока от нелегално преминаващи границата, през 2019 г. делът на хората,
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споделящи същото мнение, спада до 29,6%, съответно нараства делът на тези, които
смятат, че тя е неефективна – от 52,6% през 2018 г. до 63,5% през 2019 г. Израз на тази
тенденция на спад в оценката за ефективността на оградата е намаляващият дял на
хората, които я одобряват през 2020 г. – вече 68,5% от всички анкетирани – и появата на
един дял от колебаещи се – 18,9%, които нямат ясна позиция по отношение на оградата.
Делът на неодобряващите оградата остава едно относително твърдо и постоянно във
времето, но ограничено като размери ядро – 6,3% през 2018 г.; 6,9% през 2019 г.; 5,7%
през 2020 г., което свидетелства, че по-трудни за преодоляване от външните огради са
оградите в душите на хората.
Последните години поставиха много сериозно въпроса: какъв да бъде подходът
към бежанците – интеграция или огради? Като всеки голям проблем и този с бежанците
е максимално политически употребяван, а реалните мерки за решаването му засега
изглеждат твърде недостатъчни и в по-голяма степен като реализация на принципа на
оградата и липса на практика на реални политики на интеграция. В отговор на това през
годините хората отказваха да приемат бежанците в своите населени места, независимо
от държавните разпоредби, кметове се обявяваха против решенията на държавните
институции за настаняване на бежански семейства на територията на съответните
селища, доброволни отряди охраняваха границите ни и т.н. Оградите се оказаха не само
част от държавната политика, но и дълбоко залегнали в душите на хората. Тяхното
преодоляване е въпрос на придържане към базови общочовешки ценности, към
хуманизъм и разум и разпознаване на истинските от въобразените опасности. То е и
въпрос на срещане и опознаване на «новите други», на вглеждане в техните лица и
вслушване в техните истории, защото бариерите се преодоляват и границите се
преминават само когато насреща има опити за разбиране, съчувствие, съпричастност и
готовност за оказване на помощ.
БЕЛЕЖКИ
[1] Договор ДН 15/3 от 11.12.2017 г.
[2] Поради това че въпросът е зададен като отворен за респондентите, разсейването на
отговорите е голямо и дяловете, които събират различните отговори, не са високи, но
затова пък илюстрират разнообразието от представи за бежанците, които българските
граждани споделят.
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[3] Сборът от процентите е по-голям от 100, тъй като респондентите са посочвали повече
от един отговор.
[4] И в този случай сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като респондентите са
посочвали повече от един отговор.
[5]Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече
от един отговор.
[6] Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като респондентите са посочвали повече
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TRIBALISM - EROSION OF THE RULE OF LAW
TANYA NEDELCHEVA
Institute of Philosophy and Sociology, BAS

Abstract
Manifestations of tribalism, especially when they contain a negative attitude towards the
different, are outside the rule of law, which is the only mechanism for the domination of
democracy, solidarity, protection of the rights of each individual.
Keywords: tribalism, refugees, hate speech, the other as enemy, legality.
Най-общо трибализмът може да се определи като съзнателна стратегия за
формиране на нагласи за превъзходство на дадена общност спрямо други, основано на
въображаеми или реални различия, които водят до по-успешни практики.[1] Мотивирани
от трибализъм държавни политики, правни и нормативни уредби водят до расизъм,
сегрегация, апартейд, антисемитизъм. Общностите с прояви на трибализъм могат да
бъдат етнически, сексуални, религиозни и т.н. В случая вниманието е насочено към
етничeскитe отношения и по-конкретно отношението към бежанците.
Емблематичен пример в това отношение е жестокото убийство в Токио на повече
от шест хиляди корейци от японците след голямото земетресение в Япония през 1923 г.
Фактически страхът и слуховете, свързани с оцеляването, са факторът, който насочва
обикновените граждани на столицата да проявят изключителен садизъм към своите
съграждани корейци само защото са представители на друга етническа група. Вярно е,
че “образът на врага”, “другият” са условие за осъществяване на изначалната човешка
необходимост от идентичност, от съотнасяне към определена общност. Естествената
човешка потребност от принадлежност към общност може да се превърне в т.нар.
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трибализъм, когато другият се разглежда като по-нисша, по-примитивна форма на
съществуване. Така бежанецът като чуждият, различният, външният е заплаха, зло и се
превръща във враг.

***
Най-общо моделите на взаимодействие между приемащата страна и бежанците
са: силна маргинализация сред имигрантите и разделение с останалата част от
населението се наблюдава в страните, където моделът на взаимодействие се изгражда на
принципа на сегрегацията, за разлика от страните, провеждащи политика на плурализъм;
по-широко разпространение на расистки действия и антиимиграционни настроения в
страните, изграждащи своята политика по моделите на сегрегацията или асимилацията;
по-високата степен на етническия, културния и религиозния сепаратизъм, на
политическа мобилизация на господстващите политически структури, най-широко
представени в страните, където господства моделът на сегрегация.
Една от последиците на членството в Европейския съюз е, че България е външна
граница. Това я поставя във фокуса на т.нар. миграционна и бежанска криза, защото е
притегателна цел за хора, търсещи убежище в ЕС, които идват предимно от Сирия, Ирак,
Афганистан, Африка. В началото на бежанската криза българските вестници отразяват
събитията в периода 3 ноември 2013 г. – 26 ноември 2013 г. така: “Бежанец наряза
студентка“, “Кръв след омразата”, “Бесове до поискване”, “Сито за бежанците”, “Страх
от втора Катуница”, “Омраза. Биха помак след атака в приют за бежанци”, “Маскирани
пребиха и ограбиха младежи от Мали и Гвинея”, “Планът “Йовчев”: Хайки за бежанци и
екстрадиция”,

“Телиш блокира пътища заради бежанците”, “Бежанците глътнаха

четвърт милиард”, “Плачем за чуждите, а нашите мизерстват”, “Всеки трети: Бежанците
вън!” и т.н. (http://spoc-s.com/osnova/uploads/2013/09/prezentacia.pdf).
“Бежанската криза” се превръща в основен вътрешнополитически въпрос в
България. Например през септември 2016 г. за 61% от анкетираните миграцията е найсериозната външна заплаха срещу националната сигурност. “Евробарометър” (ноември
2016) констатира, че 77% са против заселването в България на хора от трети страни
(извън границите на ЕС). Темата за бежанците се използва не само от
националистическите формации и крайната десница, но и от основните партии,
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включително и от тези с ляво-центристки позиции. Служебният кабинет на Огнян
Герджиков отменя Наредбата за споразумението за интеграция от август 2016 г. Лидерът
на БСП Корнелия Нинова се разграничава от резолюция на Европейския парламент
относно правата на мигрантите, приета с гласовете на Партията на европейските
социалисти (ПЕС). Българските политици, а под тяхно влияние и общественото мнение
и медиите, гледат на ЕС преди всичко като на колективен механизъм за предотвратяване
на притока на хора от трети страни без значение дали става дума за лица, търсещи
закрила, или икономически мигранти. Тази политическата употреба формира атмосфера
на нетърпимост, която се проявява и спрямо хора, получили бежански статут по
установения ред. Чести са случаите на отказ от страна на общини да приемат бежанци.
Политизирането на въпросите на миграцията и поставянето им най-вече в плоскостта на
националната сигурност – често в една и съща рубрика с международния тероризъм –
измества фокуса на проблема. (http://eupolicy.eu/wp-content/uploads/2017/04/doklad_
bejanci_final.pdf)
Политиците навсякъде схващат ролята на малцинствените и онеправданите групи
като изкупителна жертва за много нерешени проблеми и за общественото недоволство
от тях. Негативните стереотипи като “образът на Другия като враг” снемат несигурността
и напрежението, свързани със страха от чуждото, от непознатото. Той става
персонифицирано обяснение за проблемите; създава бързо идентичност, изгражда
опозицията “ние – те”, а конструираната обща негативна идентичност е на всички, които
се чувстват заплашени от него; сплотява общностите и изгражда вътрешна солидарност
пред общата опасност. Образът на Другия като враг в изследването на Дружеството на
психолозите от 2011 г. показва, че 25% от българските учители смятат, че децата от друг
етнически произход следва да учат в отделни училища, а 20% от тях са убедени, че децата
от друг етнически произход имат различни възможности. Подобни нагласи са
регистрирани

и

сред

деца

на

4-5

годишна

възраст.

(http://spoc-

s.com/osnova/uploads/2013/09/prezentacia.pdf)
Проявите на расизъм в редица медии е в нарушение на етичните стандарти за
отразяване на другостта и различността. При бежанците и търсещите убежище най-често
се набляга върху това, че по-голямата част от тях са мюсюлмани, като основният
аргумент срещу тях е този, че “сред тях може да има и екстремисти”. Предразсъдъците
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спрямо религията им имат значение за изграждането на страховете, свързани с тяхната
същност. Политиците чрез медиите определят посоката и динамиката на прехода. Обект
на агресивна реторика са бежанците, но също така и мюсюлманите, хората с различна
сексуална ориентация и др. Език на омразата използват публични личности, политици,
медии, потребители в социалните мрежи. Най-често това се проявява в социалните
мрежи тъй като там гражданите и журналистите се чувстват по-свободни да изразяват
по-крайни мнения.
“Раздухването на истерията около потока сирийски бежанци, всяването на страх
и ужас не изглеждат случайно в края на 2013 г. Ситуацията с бежанците ескалира удобно
заедно със завръщането на протестите в началото на есента. При силна поляризация на
обществото, политиците “откриват” в сирийските бежанци така нужния им нов враг.
(http://spoc-s.com/osnova/uploads/2013/09/prezentacia.pdf) Коментатар от Алфа ТВ дава
следните квалификации: “изчадия”, “сган”, “масови убийци”, “канибали”, “диваци”,
“ислямски фундаменталисти, които бягат от правосъдието” и “лъжат властите”,
“отвратителни, долнопробни примати, които бягат от закона в Сирия”. (http://spocs.com/osnova/uploads/2013/09/prezentacia.pdf).
Информацията за речта на омразата в някои медии е тревожна:
- 23 ноември 2013 г., в. “Стандарт”: “Всеки шести одобрява насилие над
чужденци”;
- Изследване на Асоциацията на европейските журналисти: в 8 439 онлайн
публикации ключовите думи са, че бежанец е равно на заплаха, болест, опасност.
(http://spoc-s.com/osnova/uploads/2013/09/prezentacia.pdf);
- От общо 16 529 коментари под онлайн статии, публикувани от м. август до
началото на м. ноември в 8 283 коментара са със смесен характер, 7 165 са негативни,
851 са неутрални и само 230 – позитивни.
- Седем стереотипа, представящи бежанците като врагове, са особено популярни
през първите години от идването на бежанците: 1) Бежанците са нелегални имигранти,
които не заслужават никаква помощ; 2) “Нахлуването” им е начин за ислямизация на
българската държава; 3) Бежанците са заплаха за сигурността – “престъпници, главорези,
убийци, крадци”; 4) Представляват заплаха за здравето на българите – “носят болести,
зарази, епидемии”; 5) Бежанците са социално бреме – “имаме достатъчно пенсионери и
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сираци в нужда, че да се грижим и за тях”; 6) Те са етническа заплаха – “като ромите,
дори са по-зле и от ромите”; 7) Бежанците са расова заплаха – коментиращите не правят
разлика между сирийците и африканските емигранти, всички са “черна напаст”.
(http://spoc-s.com/osnova/uploads/2013/09/prezentacia.pdf)
- “Медиана” (http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId= 2479109) 42% от
интервюираните смятат, че лица, търсещи закрила, трябва да бъдат изолирани в
специални лагери, а близо 15% одобряват изцяло или донякъде насилието над
“бежанци”. Групите от хора, върху които се прехвърля вината за някакви проблеми в
обществото, често попадат в категорията на образа на врага. Но какво по-конкретно се
подразбира под “образ на врага” в сферата на медиите, политиката и обществото?
“Образ на врага” е “качествена характеристика, формирана в общественото
съзнание”. Но образът на този враг може да се отличава значително от реалния.
Възприятията за образа на врага отразяват не толкова обективната реалност, колкото
оценъчните интерпретации за него и емоционалните перцепции. При формирането на
образа на врага често влияние оказват стереотипите и предразсъдъците в обществото по
отношение на обекта. “Език на омразата” не се определя от универсално определена
дефиниция.
“Език на омразата” е понятие, което обхваща “всички изразни форми,
разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист,
ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на
нетолерантност, вкл. нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и
етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с
имигрантски произход” (Препоръка № R(97)20, 1997).
За период от няколко години сякаш бежанците и търсещите убежище поемат част
от този традиционен товар върху ромите – да бъдат “образ на врага”. Разбира се, ромите
продължават да бъдат обвинявани, често несправедливо, за много от обществените
проблеми. В медийното пространство продължава да се набляга върху техния етнос при
почти всяко отразено от медиите престъпление, което е извършено от представител на
тяхната общност. Но не се набляга на етническия произход, когато престъплението е
извършено от представител на доминиращото със своята численост в обществото
българско мнозинство. След започването на т.нар. “бежанската криза”, освен сякаш
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обичайните заглавия от типа “Ром стори еди-какво си лошо нещо”, започват да се
появяват и заглавия, гласящи, че бежанец е извършил еди-какво си престъпление, често
дори без да е потвърдено, че извършителят наистина е бежанец. Изследвания, проведени
в годините преди бежанската “криза”, показват недвусмислено, че бежанците по
принцип не предизвикват съществено медийно внимание в България. “Българската
медия още от началото на прехода пише най-много за етническите малцинства в
България, с предимство за ромите, следвани от турците” – когато все още не са се
случили някои събития в глобален мащаб, по-късно възбудили т.нар. “бежанска криза”.
За медиите бежанците се оказват “специфично малцинство, което не предполага пряко
атакуване, а също така много рядко носи сензационни новини”. Политиците и
журналистите са основните носители на езика на омразата в България.
Преди бежанската “криза” да стане част от дневния ред на българското общество
през второто десетилетие на ХХІ в., както твърди Георги Лозанов, “бежанците се
представят от българската преса като абстрактно понятие, почерпено от една европейска
правно-институционална лексика, под което обаче няма “тяло”. Затова темата много полесно се въвежда в слово, отколкото в изображение. Бежанецът за нас все още е дума, а
не наличност и съдба.
Само няколко години по-късно, през 2013 г., ситуацията е коренно различна.
Бежанецът в нашата представа вече не е просто абстрактно понятие без “тяло”, а цяла
вселена, натоварена със стереотипите, с които сме заредени по отношение на хората от
Близкия изток. Вероятно върху бежанеца прехвърляме и част от стереотипите, които
имаме по отношение на традиционния образ на врага в българските медии – този на рома.
Ромите дори често са поставяни в по-благоприятна позиция като образ на врага в
сравнение с бежанците, тъй като те биват възприемани като черната овца в рамките на
нашето цяло. Докато бежанецът е черната овца, която прониква отвън в нашето цяло.
Освен това медийният образ на бежанеца често е двойно натоварен със стереотипи и
предразсъдъци. Защото в медиите сякаш се създава усещането, че хем трябва държавата
да издържа кандидатите за бежански статут със средства от нашите данъци (дори и това
да не е съвсем вярно), хем се влага предположението, че между тях може би има и такива,
които са членове на терористични групировки. Но макар и представата за бежанеца днес
да е коренно различна от тази само преди по-малко от десет години, още тогава се
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забелязват зачатъците на негативното и нехуманно отношение спрямо тях в медийното
пространство, които на по-късен етап ще избухнат. На базата на изследване, проведено
преди т.нар. “бежанска криза” (в периода 1999-2006 г.), медийният разказ за бежанците
доминират парафрази от типа “искат” – “търсят” – “получават, тоест “приемаме” –
“даваме” – “отпускаме” (Попова 2009: 122).
Негативно отношение спрямо бежанците има преди темата да избухне като
сензация след началото на т.нар. “бежанска криза” във второто десетилетие на ХХІ в.:
“Когато Центърът за независима журналистика представи второ наблюдение – малко
преди 1 януари 2007 г., т.е. преди влизането на България в Европейския съюз, между
другото стана дума за прогнозата, че е възможно евентуално нарастване на броя на
кандидатите за бежански статут след 1 януари 2007 г. В един вестник веднага се появи
заглавие “Бежанците ни атакуват” и подзаглавие “Масово отказваме убежище”. Впрочем
точно заглавията за “заплаха” от бежанци в контекста на предстоящото членство на
България в Европейския съюз показват устойчивостта на подобен новинарски подход –
независимо че би могло да става дума за точно обратната тенденция”.
В периода 2013-2017 г. ксенофобски настроения са изразявани от много крайни
във възгледите си хора, които често намират и трибуна в медиите. Много от тези хора са
политици или политически ангажирани. Източници на враждебна реч по отношение на
бежанците не просто инцидентно, а дори редовно участват в актуални и дискусионни
предавания в медийното пространство в периода 2013-2017 г. Така те затвърждават
стереотипите и страховете на аудиторията, а водещите рядко им опонират.
В последните години, особено след 11 септември 2001 г., образът на бежанците –
като се има предвид, че част от тях са хора, изповядващи исляма, е негативно обременен
от ислямофобски нагласи, т.е. от страх, враждебност и негативна нагласа към исляма, а
и към хората, които го изповядват. Медиите играят основната роля за пропагандиране на
расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетолерантност по отношение на бежанците.
Механизмите им за вътрешен контрол, както и мерките за етична саморегулация в
професията не постигат ефект на ограничаване на използването на езика на омразата.
Ислямофобските нагласи в медиите натоварват със силен негативизъм образа на
бежанците и търсещите убежище не само след и по време на т.нар. бежанска криза след
конфликта в Сирия, а и още преди Арабската пролет, която полага неговото избухване.
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Разширяването на международните потоци на стоки и капитали води неминуемо

и до увеличаване броя на имигриращите хора, търсещи не само по-добри условия на
живот, но и на работа. Ето защо е важно да се отчитат “реакциите” на приемащата страна.
Щрихираните по-горе реакции по повод на бежанската криза предимно в българските
средства за масово осведомяване налага няколко извода. Образно бежанската криза
изиграва ролята на лакмусова хартия, за да се тестират реакциите на общество.
Основният извод е, че се изгражда нов образ на врага. Показателни са резултатите от
изследването “Обществените нагласи към бежанците и търсещите закрила в България”,
2018 г., публикувани на страницата на българското представително на ВКБООН.
Например през 2018 г. се увеличава броят на тези, които заявяват, че не се страхуват от
бежанците (10% през 2017 и 17% през 2018 г.). Тук не е важен процентът на увеличаване
на нестрахуващите се от бежанците, а изобщо ниската степен на отсъствие на този страх
– само 17%. Страхът се поражда от възможността бежанците да извършат престъпления
(60% през 2017 г. и 42% през 2018 г.), да разпространят собствените културни и
религиозни убеждения (48% през 2017 г. и 42,7% през 2018 г.), да разнесат болести (39%
през 2017 г. и35,8% през 2018 г.), да заемат работните места на българите (25,7% през
2017 г. и 13% през 2018 г.). Въпреки убеждението, че бежанците нямат интерес да се
интегрират в българското общество, близо половината от възрастното население смята,
че интеграцията може да се осъществи успешно. Има лек спад по този показател от 45,4%
през 2017 г. на 41,6% през 2018 г. 34,4% са на мнение, че бежанците могат да се
интегрират в българското общество единствено с помощта на местните хора. Само 7%
заявяват, че бежанците могат да се интегрират сами без никаква помощ. Но
възможността от интеграция изисква: 45% от всички респонденти настояват, че
бежанците трябва да бъдат християни, а за 32% те трябва да имат бяла кожа. Изобщо
разликата в културните и религиозни традиции поражда най-силните страхове,
както и подозрението, че бежанците могат да извършат терористични нападения в
страната. (www.unhcr-centraleurope.org)
Пандемията обаче променя и отношението на българите към бежанците.
Изследването “Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране и
съпричастност” показва, че динамиката е променена. Погледнато хронологично може да
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се очертае следното движение в отношението към тях. В началото на пристигането на
бежанците в България повечето от гражданите са настроени отрицателно към тяхното
присъствие, но постепенно след добиването на определен опит като резултат от
общуването с тях се увеличава положителното отношение, През последната година
(2020) обаче най-вероятно поради пандемията с короновируса увеличаването на
страховете в обществото води и до увеличаване на по-негативните настроения към
бежанците. Логиката тук очевидно е “не достигат лекарства и лекарски грижи за нас, а
какво ще стане, ако болниците започнат да се грижат и за придошлите!”
На въпроса “Подкрепяте ли интеграцията на бежанците в България” като цяло
надделяват

отрицателните

отговори.

Но

разликите

между

положителните

и

отрицателните отговори не са големи и това показва, че българското общество по
отношение на интеграцията на бежанците сякаш се е разделило на две приблизително
равни половини.
Подкрепяте ли интеграцията на бежанците в България?
Да

35,5

Не

47,1

Наложената от пандемията увеличена социална дистанция води и до намаляване
на социалния опит с бежанците, намалява знанието за тяхната култура и бит. И това е
също една от причините за отрицателните отговори. На въпроса “На Вас лично какво не
Ви допада от културата на бежанците?”43, 4 % отговарят, че не са запознати с тази
култура.
Изследването “Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране и
съпричастност”, проведено през 2020 г., констатира тенденцията на увеличаващ се
негативизъм към бежанците. Фактически се констатира, една в голяма степен стандартна
ситуация, при която в екстремални периоди трибалистичните нагласи и настроения се
актуализират и засилват. Увеличават се социалните дистанции към Другите, в случая –
към бежанците, увеличават се отрицателните настроения и “заспали” агресивни
потенциали.
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Самият факт, че общественото съзнание формира подобен конструкт, показва

наличието на дълбоки кризисни явления в обществото, свързани с проявите на
трибализъм. Степените и формите му се движат от близки до толерантността до
агресивно войнствени. Ако се схематизира отношението към бежанците (Чуждия) по
скалата унищожение, пълно изключване, сегрегация, асимилация, плурализъм, то
трибализмът изчезва напълно едва в последния модел. Констатирането на трибализъм в
българското общество има важно диагностично значение, защото създава възможност за
изграждането на превантивна система от мерки и общата тенденция в глобалното
развитие е свързана с увеличаващо се въоръжаване на отделни държави, военни
конфликти, климатични промени, които водят до ресурсни дефицити и др. Това са
фактите, които предполагат засилени бежански вълни, преместването на големи групи
хора от райони, в които няма възможност за нормално живеене, към територии,
осигуряващи необходимите условия. Не случайно към ООН непосредствено след
Втората световна война от 1950 г. е създаден Върховен комисариат за бежанците.
В доклада “България, ЕС и бежанската криза” на Института за европейски
политики са посочени препоръките към приемащата страна:
• Практиката на отблъскване на търсещи закрила лица на границата, било то от
страна на граничната полиция или от неформални групи лица, е незаконна и следва
да бъде преустановена.
• Да се прекрати практиката на автоматично издаване на заповеди за принудително
връщане и имиграционно задържане на търсещите убежище след влизането им на
българска територия, тъй като тя влияе отрицателно върху последващата адаптация
и интеграцията на такива лица.
• Достъпът до процедурата по разглеждане на подадената молба за международна
закрила да бъде предоставян в предвидените в закона кратки срокове. В противен
случай, усещането за правен произвол и безсилие тласка търсещите закрила обратно
в ръцете на каналджиите.
• По време на процедурата по разглеждане на молбата за международна закрила
търсещите закрила лица трябва да бъдат защитени от изпадане в бедност и нищета,
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несъвместими с човешкото им достойнство. Трябва да им бъде осигурен подслон и
храна, както и друга финансова или социална помощ.
• Законовите разпоредби за включване в трудовия пазар и образователната система
на търсещите закрила лица (в срок след/до три месеца) е нужно да бъдат съпроводени
от активни мерки за подкрепа на чужденците в адаптационния процес. • Задържането
на търсещи закрила лица по време на процедурата по разглеждане на молбата им да
се прилага само като изключителна и крайна мярка.
• Да бъде изработена и въведена в сила във възможно най-кратък срок нова наредба,
регламентираща интеграцията на бежанците и осигуряваща прилагането на
европейските стандарти и националните стратегии, приети през 2014-15 г.
• Да се приемат спешни мерки за включването на общините в процеса на
интеграция чрез отделянето на целево държавно финансиране за увеличаване на
административния им капацитет за работа с бежанци и за интеграционни дейности.
Да се проведе широка информационна кампания сред местното население с помощта
на заинтересованите институции и неправителствени организации.
• Да се определи държавен орган, който да поеме отговорност за провеждането на
тези политиката по интеграция на национално и местно ниво. Да бъдат изработени
правила за координация между отговорните институции и финансирането на
интеграционните дейности на местно ниво.
• Да се преосмислят приоритетите, за които се кандидатства за финансиране от ЕС
и да се въведе ефективен механизъм за прозрачното им използване, особено с оглед
предстоящото

включване

на

общините

в

процеса

на

интеграция.

(http://eupolicy.eu/wp-content/uploads/2017/04/doklad_bejanci_final.pdf)

***
Проявите на трибализъм, особено когато съдържат негативно отношение към
различните, са извън правовата държава, която е единственият механизъм за доминиране
на демокрацията, солидарността, защитата на правата на всеки отделен човек.
Създаването на правова държава не е еднократен акт, а процес на преодоляване
не само на традиционни общностни практики, но и усъвършенстване на формалната
правова страна. Върховенството на закона е една от основните ценности на ЕС, които са
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в основата на всички останали основни ценности. Спазването му е от съществено
значение за функционирането на Съюза.
БЕЛЕЖКИ
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проект “Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране и съпричастност”,
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RESTRICTING FREEDOM AND ESCAPING FREEDOM. MORAL
CONSIDERATIONS IN CIRCUMSTANCES OF NECESSITY AND UNCERTAINTY
MARTIN MIRCHEV
MU “Prof. Dr Paraskev Stoyanov“, Varna

Abstract

During the current outbreak we have witnessed a variety of measures affecting our social
interactions, some of them quite sound and necessary, others – arguable to say the least. The
mixed reactions that have followed were to be expected, and they do reflect something very
typical – the interpretative human nature. In terms of examining the structural peculiarities of
our character as contemporary beings, it is interesting to explore some of the psychological and
social factors which influence our interpretation of freedom and morality.
Keywords: freedom, morality, ethics, escape, alienation.
Контрастно на неяснотите, провокирани от разгара на сегашната пандемична
криза, образът на някои последици отдавна е притеснително ясен: цената, която се плаща
в човешки животи, необходимостта от пре-разпределение и пре-приоритизиране на
ресурси (особено чувствителна тема в системите на здравеопазване), икономическите
сътресения. Трябва да приемем и свикнем с това, без значение дали интерпретираме
случващото се сериозно или с определена нотка на съмнение. Що се отнася до
различните интерпретации, несъмнено те са частично подхранвани от естеството на
мерките, имащи за цел овладяването на на пръв поглед неконтролируемото
разпространение на кризата.
В този смисъл, опитът за вникване в индивидуалните психологически и социални
отношения към тези съвременни обществени процеси не изглежда излишен. Както
посочва Фром (Фром, 2005), основната фигура на обществения процес е личността с
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020

40

МАРТИН МИРЧЕВ

нейните желания и страхове, страсти и размисли, със склонността ѝ към добро и зло. Но
тези личностни особености са силно контекстуално зависими. Съвремието ни предлага
възможности за развитие на независимостта и рационалността на индивидите, но така
също и за тяхната изолация. В допълнение към това, с оглед на пандемичните условия
терминът „изолация“ придоби една позабравена, и всъщност дори непозната за някои
хора специфична конотация. Сложните взаимовръзки между схващанията ни за
“свобода” в условията на изолация и развитата чувствителност към справедливостта
едновременно насърчават, но и разнообразяват интерпретациите на случващото се.
Различните ограничителни мерки представляват интегрална част от опита ни за отговор
на кризата и е напълно разбираемо, че водят до противоречиви реакции. По този начин
наложените промени, свързани с някои фундаментални права (като правото на свободно
придвижване, на труд или образование), дори и опасенията във връзка с осигуряването
на адекватен достъп до медицински грижи, често поставят хората в състояние на
несигурност, и в известен смисъл - на ярост и безпомощност (или ярост от
безпомощност), понякога предлагайки определени алтернативи, но непременно
разрушавайки други. Сякаш обаче се откроява и друга особеност, която се доближава
повече

до

концепцията

за

бягство

от

свободата

-

търсеното

бягство

и

(само)отчуждението от другите като един механизъм за самосъхранение, който може да
има обезпокоителни последици в дългосрочен план.
Постигането на баланс между правомерността и моралността на антикризисните
мерки от една страна и индивидуалните очаквания за зачитане на традиционните права
– от друга, е трудно. Нетипичните условия естествено предполагат нетипични решения,
или по-точно – непожеланите условия изискват нежелани, но необходими контрамерки.
От етична гледна точка въпросите за социалната справедливост и индивидуалните права
се сблъскват под формата на конфликт между ограничаването (infringement) на права,
което може да бъде оправдано с публичния интерес в кризисни условия, и нарушаването
(violation) на права (Beauchamp, Childress, 2013). В случая обаче ние се спираме върху
някои проявления като следствие, независимо дали произтичат от оправдано
ограничаване или представляват нарушаване на права. При тези условия социалният
характер на етиката се разкрива най-добре чрез изследване на комплексната динамика,
свързваща свободата на индивида с моралните изисквания. Според James Laidlaw
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(Laidlaw, 2002) антропологията на етиката поставя свободата в центъра на това, което е
ясно разпознаваемо като „етичното в човешкия живот“. Може би погледът към
концепцията за свобода трябва да е едновременно по-познавателен, включващ
дистанция,

и

по-индивидуалистичен,

макар

и

омаловажаващ

значението

на

нормативната основа на свободата и изключващ от разглеждане някои познати форми на
етичен опит. Може би именно чрез по-отворена концептуализация на свободата ще
открием различните начини, по които конституирането на Аз-а и наложените извънредни
ограничения се наслагват едни върху други.
Това може да се изследва в светлината на най-популярната – и оказала се твърде
проблематична в някои от проявленията си – мярка: социалното дистанциране (Harris,
Margaret, Ghebreyesus et. al., 2020). Мярка, която има за цел да се премахнат точките на
взаимодействие между индивидите, и по-специално между различни подгрупи на нашата
общност, да ни отдалечи физически (Koo JR, Cook AR Park M, 2020 et al), (Pearce, Katie,
2020), (Musinguzi, G. , & Asamoah, B. O. (2020), (Gonsalves GS Kapczynski AKo AI et al,
2020). Разбира се, социалното дистанциране и различните му проявления не са точно
нови, нито толкова изненадващи. Те варират между изискванията (задълженията) за
оставане у дома, на места наложени чрез вечерен час, и ограничения за пътуване. Също
така спирането на някои бизнес практики, затварянето на обществени сгради, училища и
университети, забраната или ограничаването на публични събирания, използването на
маски на публични места, и препоръката за физическо отстояние между хората, с които
много от нас са вече добре запознати в случая с COVID-19.
Това е прагматичен ход, имащ ясна обществено-здравна обосновка, но той все пак
се нуждае и от етическа рефлексия, защото както повечето мерки на общественото
здравеопазване в момента, тези за дистанциране водят до различни изменения в
социалните взаимодействия, поведенческите етикети (Lewnard, Lo, 2020) и социалните
норми, като в последна сметка влизат в очевиден конфликт с индивидуалните свободи и
причиняват щети (Kass NE, 2020), (Armitage, R., & Nellums, L., 2020). Тук важен момент,
свързан с моралната аргументация, е дали тези мерки действително предотвратяват
повече вреди, отколкото потенциално могат да нанесат. Именно в тази точка
наблюдаваме съществено разминаване в интерпретациите, породено от два явни факта:
в единия случай засягането на свободата очевидно води до неприемливи последици, и
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следователно се приема отрицателно; в другия – безспорно има ефект в ограничаването
на разпространението на пандемията, което се оценява положително. Тази разлика не е
неочаквана, като се има предвид начинът, по който съвремието в комбинация със
сегашните събития въздействат върху индивидите – ние сме по-уверени, по-критични,
по-изискващи, и същевременно по-склонни към изолация и предразположени към
страхове, а тези страхове са комплексни – породени както от външните ограничения, така
и от вътрешните ни предразположености.
Другият ефект, който сякаш се нуждаеше от известно време, за да се прояви, е че
докато някои хора разбират изолацията като посегателство върху свободата си и открито
ѝ се противопоставят, други се привързват към нея до степен, в която ограничаването
на свободата им се превръща в необходимо условие те да се чувстват защитени. На фона
на събитията някои се опитват да бягат обратно към нормалността на стария свободен
порядък, а други бягат от него, създавайки своеобразен парадокс за свободата. Това
може и да не изглежда твърде притеснително сега, но тепърва ще наблюдаваме
дългосрочните последици от живеенето в среда, наситена със страхове, без значение
дали въпросните страхове са реални, преувеличени или вменени. Това, което започва с
обективно отчуждение от социалните взаимоотношения, може лесно да премине в
психологическо състояние на субективно отчуждение. Неговите прояви са разнообразни
– от усещането за безсилие, свързано с разбирането, че нашето поведение не може да
гарантира резултатите, които желаем (Seeman, 1959), до невъзможността да се придаде
смисъл на нещата, които преди са имали такъв. Макар да е възможно социалната
изолация да се обяснява като чувството да бъдеш сегрегиран от общността (KalekinFishman, 2015) или да се изживява като индивидуален стрес, обикновено действителните
й корени се намират в самата социална организация на сегашния свят. Факторът, който
променя нещата днес, е извънредната ситуация, провокираща някои от нас съзнателно
да търсят изолация и отдръпване от другите, включително от близки хора и роднини.
Навлизаме в ера на особено отчуждение, от себе си и един от друг. Нашият свят
сега се побира в много по-малка рамка, а контактът ни с другите е физически лимитиран,
опосредстван чрез телефонни и компютърни екрани. Разбира се, съвременните
технологии донякъде компенсират това социално отдръпване, но не могат да го направят
изцяло. Сега всички знаем какво е чувството да бъдеш по един или друг начин отделен
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от другите хора. Повече или по-малко разбираме какво се случва, когато някой е
принуден да адаптира поведението си, за да продължи напред, а в някои случаи – въобще
да оцелее. В продължение на месеци ние сме заобиколени от мрачни факти, мрачни
прогнози, съмнения и скрити зад маски лица. Независимо как точно определяме
реалността на заплахата, тя е все пак свързана с концепцията за невидима злонамерена
сила с видими последици, както и за тези, които опитват да ѝ се противопоставят
(обикновено медицинските професионалисти). Специфичното бягство към сигурността
на изолацията изглежда се манифестира именно през това противостоене. Проявленията
на „бягството“ ще срещнем и в страха на някои от нас да се върнат в света, в който някога
са били несъзнателно свободни. Реалистично е да се каже, че този свят няма как да бъде
точно същият, който оставихме след първите сериозни ограничителни мерки. Но когато
все пак краят на кризата стане по-обозрим, колективното спазване на правилата ще се
разпадне и ще започне дисонанс. Впрочем, това вече се случи веднъж. Някои въпроси
обаче остават: Безопасно ли е да се върнем към стария си живот? Какво ще направим,
ако Covid-19 поеме контрол отново и ситуацията се влоши дори повече? По-добре ли е
да останем там, където сме сега като физическо и психологическо усещане? В последна
сметка, мярката за изолация и дистанциране е наложена външно, но последващото
решение за „бягство“ от свободата към сигурността е автономно и (обикновено)
автентично. Като човешки същества ние контролираме как оцеляваме и преживяваме
този уникален период, и как ще изглеждат дните ни.

***
Пандемичните условия върнаха човека към състоянието на съмнение и
несигурност, но в един по-различен смисъл. И докато свободата бива ограничена отвън,
то това може да е нищо в сравнение с ограниченията, които можем да си поставим
отвътре. Ограничаването на свободата и бягството от нея намират израз през феномена
на човешкия страх. В единия случай го отричаме, приоритизирайки нормалността на
ежедневието и навиците, а в другия му се подчиняваме и намираме утеха и сигурност,
каквито не бихме търсили в нормални условия. Нашето колективно мислене вероятно ще
бъде променено завинаги от това преживяване и стремежът ни към защитно разделяне
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на нещата на безопасни и опасни, и следователно добри и лоши, ще бъде трайно
наследство от пандемията, с което всички ще живеем.
Дали това е действително повече диагноза, отколкото прогноза, както казва
Фром, предстои да разберем.
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ETHICAL ASPECTS OF HIDDEN INFORMATION IN THE EVENTS WITH
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Abstract

The article discusses the right of public authorities not to disclose information that is critical to
society, especially when it comes to events with significant consequences affecting the lives,
health and well-being of large numbers of people. The significance of the so-called overriding
public interest is substantiated. The principle of overriding public interest is the grading of
public benefits and losses in different situations in a way that overcomes the possible political,
judicial and moral impasse in deciding which of two or more inconsistent or conflicting
activities should be preferred. At present, the principle of overriding public interest is enshrined
primarily in the legislation on access to information of a number of European countries. But its
lack of conceptual clarity is an important challenge not only to the social sciences such as
political science, economics and law, but also to the humanities such as philosophy and ethics.
Keywords: events with significant consequences, risk, danger, overriding public interest,
access to information.
Какво е общото между убийството на Джон Кенеди, 35-тия президент на САЩ, в
Далас през 1963 г., най-голямата катастрофа в историята на ядрената енергетика, тази в
Чернобилската АЕЦ през 1986 г., и пандемията COVID-19, която преобърна изцяло
живота на планетата ни през последната година? Това не е шокиращата неочакваност на
тези събития, нито дълбокият отпечатък в паметта на съвременниците им, нито дори
трагедията на пряко засегнатите. Не е и това, че както в момента на разразяването им,
така и след като времето продължава да ги отдалечава от нас (поне първите две), много
от причините, условията и измеренията им остават неясни и необяснени. Общото между
всички тези събития е повтарящата се практика на пряко отговорните за тях, както и на
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тези, които по една или друга причина са разполагали с повече информация, да
премълчат или да деформират съобщенията, предупрежденията и изводите. Дори ако
приемем, че може би има важни причини за подобно поведение от политически,
икономически, хуманен или друг характер, може ли спестяване на жизнено важна
информация да бъде оценена като морално допустима и оправдана? И въобще има ли
достатъчно сериозни основания хората да бъдат държани в неведение, когато се засягат
тяхното здраве, начин на живот, благосъстояние или житейски планове и бъдеще?
В частното ни битие изглежда по-лесно да отговорим на тези въпроси. На всеки
се е налагало да премълчи някои факти или разсъждения, за да не нарани близките си
или хората, на които държи. Тук като че ли етическата дилема не изглежда толкова
сложна. Но промяната на мащаба води не просто до отместване на гледната точка, а до
кардинално различни мотиви, последствия и цена. Моралната отговорност при подобни
условия излиза на преден план. И това важи в двоен размер при т. нар. събития със
значителни последствия.
1. Риск, опасност и събития със значителни последствия
Понятието „събития със значителни последствия“ (high-consequence risk) е
формулирано от британския социолог Антъни Гидънс в негово изследване „Модерност
и самоидентификация“ (1991). То е свързано с разбирането, че бъдещето в значителна
степен зависи от човешките решения и действия, без това да елиминира напълно
представата, че има и известна фатална предопределеност, която се случва, независимо
от опитите да бъде избегната. Тези събития са резултат от наслагването на голямо число
решения, поведения и обстоятелства, и засягат голямо число хора.
Въпреки значително променения бит и много по-силното влияние на човешките
решения и действия върху събитийната консеквентност в съвременните общества,
усещането за съдбоносните моменти, когато обстоятелствата се подреждат по начин,
кардинално променящ посоката на живота, не е заличено. Тези съдбоносни моменти и в
живота на отделния човек, и на обществото като че ли се появяват по собствена логика,
от само себе си и буквално за секунди могат да променят всичко. Точно тук е големият
проблем с прилагането на абстрактните формули за изчисляване на вероятностите – те
може би са от полза, когато трябва да се вземе решение, но в крайна сметка на риск се
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подлагат конкретните индивиди. Затова съдбоносните обрати имат висок праг на
непоносимост – те застрашават „защитния пашкул, гарантиращ на индивида
онтологическата безопасност“ (Giddens, 1991: 116). Често, макар и не винаги, тези
събития са резултат от погрешни решения, водещи до значителни загуби.
Антъни Гидънс поставя риска и опитите да бъде оценен той в тясна зависимост
от т. нар. колонизация на бъдещето (Giddens, 1991: 117). Това понятие отразява стремежа
бъдещето да бъде конструирано предварително по начин, който да е по силите на
субектите и във вид, желан или достатъчно поносим за тях. Но възможностите за подобна
колонизация на бъдещето са предимно социално детерминирани – напр. в резултат на
по-високите стандарти на здравеопазване, на личната и обществената безопасност, на
намаляването въздействието на природните сили върху здравето и живота, на поздравословната храна, на подобряването на комуналните услуги и инфраструктурата и т.
н.
Рискът засяга именно тези бъдещи условия или събития, затова „колонизацията
на бъдещето” не е задължително да води до по-висока сигурност. Бъдещето създава нови
форми на риск, някои от които са дори институционално организирани (Giddens, 1991:
118). В съвременните общества тази форма на риск е значително по-силно изразена,
отколкото в досъвременните. Такива са например конкурентният пазар, пазарът на
работната сила, инвестициите, фондовата борса, а както в случая с пандемията COVID19, здравеопазването и т. н. При тях се формира една особена връзка между
индивидуалните жизнени възможности и колективно формираните условия и правила за
дейност. Неблагоприятните последици от риска се понасят предимно от индивидите, но
причините

за

неговото

пораждане

са

надперсонални

и

са

следствие

на

институционализираните форми на дейност. Понякога, както е на фондовите борси,
институционализираният риск се използва активно, за да се формира бъдещето, което
след това ще бъде колонизирано (Giddens, 1991: 118).
Най-съществената страна на институционализирания риск е, че при него
индивидите често не разполагат с избор и се налага да живеят в среда, пораждаща
условия за загуби, опасности или вреди за тях, без те самите да имат пряк или косвен
„принос” за възникването им. Съвременната глобализирана икономика и обществото,
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което е генетично свързано с нея, са източник на множество и различни рискове,
независимо дали индивидът има принос за тяхното пораждане или не.
Пряко свързана с институционалния риск е глобалистката визия за риска, особено
при условията на широкообхватни бедствия и опасности, каквото в момента
представлява и пандемията COVID-19. Известният немски социолог Никлас Луман
смята, че съвременното възприемане на риска не следва да се интерпретира в понятията
на психологията, а да се погледне от социологическа гледна точка, тъй като хората
действат в съответствие с очакванията на тяхното обкръжение. В днешното общество
най-важният въпрос е кой взема решенията и чувства ли се той длъжен да отчете риска,
независимо дали го разбираме като присъщ на реалността или на човешкото възприятие
за нея, както и чувстват ли се вземащите решенията да информират за произтичащите от
тях опасности всички, които могат да пострадат. Между тези две нива има разлика и тя
не бива да се забравя, защото сега към възприемането на риска се прибавя и проблемът
за изборите на риска, а тези избори се контролират от социума (Luhmann, 2017: 4).
Важен момент тук е разграничението между риск и опасност. Рискът се отнася до
онези вреди, които са следствие от нечие решение, следователно те предполагат
активната роля на човека, независимо дали е обикновен гражданин или заема определена
властова позиция. Второто понятие се отнася до събитията, чиито причини са извън
човешките решения и действия и принадлежат към т. нар. външен свят, колкото и
условно да е това (Luhmann, 2017: 20).
Третият важен момент е понятието „рискова среда”, въведено от Гидънс, за когото
също вече стана дума. Рисковата среда в съвременното общество, според него, притежава
три елемента. Първият е заплахата и опасността, породена от рефлексията на
модерността. Вторият е заплахата от насилие над отделния човек вследствие на т. нар.
индустриализация на войната. И третият е усещането за липса на цели и за безсмисленост
на човешкото съществуване, което пък е производно от опита на индивида да съвмести
своето лично битие с тази рефлексивна модернизация (Giddens, 1990: 102).
Понятието рефлексивна модернизация тук изразява еволюцията на социалните
институти на модерното общество, водещо до трансформация на самото модерно
общество. Когато Улрих Бек говори за рисково общество, той има предвид етап от
модерното общество, в което глобализираните социални, екологически, политически,
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икономически изменения се случват с такива темпове, че старите институции на
индустриалното общество не са в състояние да ги канализират, а променящите се нови
институции като че ли увеличават рисковете, вместо да ги овладеят. Рискът вече не е
единично и случайно явление в дейността на хората. Самото общество в неговите
глобални измерения, стремейки се да разширява и укрепва все повече основните си
жизнени сфери (икономическа, социална, културна, политическа и т.н.), произвежда
риск, и то непрекъснато. Накратко, рискът е неизбежен страничен продукт при вземането
на решения, независимо кой прави това – отделният човек или институциите, които
легитимират обществената тоталност.
За разлика от опасностите, които винаги са съпътствали хората в миналото,
днешните рискове са породени от модернизацията. А тя се придружава от неувереност и
страх (Beck 1992: 45) поради това, че мощните ѝ сили не се поддават на човешкия
контрол. Това е отличителна черта на рисковото общество – колкото повече богатство се
произвежда и натрупва, толкова повече растат и нежеланите последствия, и рисковете,
свързани с тях. Създаването на отпадъчни продукти, замърсяването на средата,
унищожаването на животински и растителни видове, изтощаването на ресурсите,
авариите, пандемиите и т. н., които са неизбежен спътник на късната модернизация, са
глобални рискове, поставящи под заплаха освен физическото и интелектуалното здраве
на хората.
Глобалистката визия за риска неизбежно стига и до политическите му измерения.
Някои страни и социални групи според нея извличат печалби от производството на
рискове, ползват се от благата на индустриализацията и глобализацията, докато за други
страни и социални групи остават негативните последствия и цялата тежест на тези
рискове. Но все пак, по мнението на Бек, в този начин на създаване и разпределяне на
рисковете има и нещо демократично, защото в крайна сметка вредите настигат и тези,
които са ги създали и които са смятали, че са застраховани срещу тях. Оттук и изводът –
произвеждането на рискове е предпоставка за изменения на социалната структура.
Най-остри са например реакциите към всякакви решения и действия,
застрашаващи здравето като резултат от замърсяването на средата и причиняването на
екологични и социални бедствия. Социално-екологичният фактор ще става все по-
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ключов при определяне на идеологията и политиката на общественото развитие (Beck
1992: 23).
Подобна интерпретация на риска съдържа силен социално-трансформиращ заряд.
Създаването на рискове и най-вече тяхното осъзнаване в съвременните общества изменя
социалните им структури. Формира се натиск отдолу за преподреждане на
политическите приоритети, появяват се нови граждански движения и групи, които са
много по-чувствителни към всяко рискогенно поведение на елитите.
Именно този социално-осъзнат риск, който досега се е смятал за второстепенен и
неполитически, ще става все по-опасен в политически план (Beck 1992: 24), защото ще
трансформира не само обществото, но и неговите институции. А с това ще отнема
контрола от онези, които досега са вземали решенията и не са се интересували толкова
кой в крайна сметка плаща последиците от решенията им.
2. Достъпът до информация като надделяващ обществен интерес
Важният въпрос в случая е има ли право обществото, както и да бъде дефинирано
то, да получи цялата и по възможност неманипулирана информация за събитията, които
го засягат? И кой е оправомощен да прецени какво, как и кога следва да бъде съобщено
или публикувано?
Тези въпроси придобиват изключителна важност, когато се изправим пред
необходимостта да вземем съдбоносни решения, отнасящи се до

здравето,

благосъстоянието или живота ни. Затова е важно да очертаем границите на понятието
обществен интерес и задълженията на публичната власт, независимо от нейните
конкретни политически характеристики, да оповестява или съобщава фактите и
обстоятелствата, които засягат всеки гражданин.
За съжаление, към момента понятието обществен интерес не е ясно дефинирано
нито в икономиката, нито в политологията и правото, нито в етиката. Въпреки че то е
било познато още на римските юристи, отсъства консенсус относно неговите специфики
и как следва да се дефинира то като основание за определени дължими действия. Ако в
основата на обществения интерес се предпоставят споделените разбирания за това какво
е справедливо, правилно или добро, вероятно е възможно корените на понятието да се
проследят от някои текстове на римския юрист и оратор Марк Тулии Цицерон (Виж
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Hollenbach, 2002: 66). Възможно е в един по-общ философски контекст общественият
интерес да бъде изведен от всеобщото благополучие, общото благо или благоденствие,
но абстрактността на тези понятия затруднява неговото инструментализиране. Трудно е
от тях да се изведат конкретни предписания за това какво следва да правят и от какво да
се въздържат публичните институции. Оттук и трудността да се прецени кога той е
нарушен и какви действия трябва да се предприемат за неговото опазване.
Макар да е възможно да се защити позицията, че общественият интерес се отнася
до възможността социумът да отстоява своите права и свободи и да се противопоставя
на неадекватните действия на управляващите, независимо от техния характер, все още е
неясно кога той е нарушен и кой е оторизиран да определи това. Това е може би
основанието някои автори да защитават тезата, че „общественият интерес не може и не
трябва да бъде дефиниран, тъй като той всякога ще се влияе от време, място и възгледи“
(Бучкова, 2011: 384).
Българският законодател например не е счел да нужно да даде легална дефиниция
на понятието обществен интерес, макар да го използва в различни нормативни актове.
Неговото изпълване с конкретно съдържание е въпрос на тълкуване и приложение на
законовите текстове във всеки конкретен случай. А това открива значителни
пространства за субективизъм и лесно избягване на отговорността, особено при
неадекватност на управленските решения и действия. Подобна ситуация прави
проблематично отстояването на правото на обществото да разполага с информацията,
пряко засягаща негови важни блага и интереси.
Важно е тук да направим съпоставка между две отношения, включващи три
различни понятия, макар двете от тях да изглеждат близки и до голяма степен релативни
по своя обхват и значение. Първото отношение е частен – обществен интерес. Още
римското право идентифицира това отношение чрез максимата “Publicum bonum privato
est praeferendum.”[1] Имперският дух на държавата и високите за времето си
административни стандартни на Рим обуславят безвъпросното доминиране на
публичното (разбрано като res publica, което е различно от res populii) над частното.
Частният интерес обаче става основополагащият камък в либералната политическа и
юридическа доктрина през ХVIII и ХIХ в.. Той предполага, че атомизираните индивиди,
свързани помежду си чрез невидимите, но здрави нишки на свободния пазар и
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„железния“ икономически закон за търсенето и предлагането, обслужват най-добре
общото благо чрез следването на своите лични цели и интереси. Затова в епохата на
буржоазните революции и демонтирането на феодализма, знамето на частния интерес е
притежавало значителен мобилизиращ заряд и социално-организираща роля за прехода
към капиталистическия икономически, обществен и юридически порядък.
С утвърждаването на съвременните демократични и правови държави обаче
дефицитите на този либерален принцип за приоритета на частния интерес стават все поочевидни. Съвременният прочит на споменатата по-горе римска сентенция изглежда
като синтеза в Хегеловата триада – тя съединява частния и обществения интерес, но ги
издига на следващото ниво. На това ниво нито общественият, нито частният интерес са
достатъчно мощни, за да доминират, но когато възникне колизия между тях,
общественият интерес все пак следва да се постави преди частния. Отделен въпрос е как
се формира общественият интерес – дали като системно единство от различните частни
интереси, или чрез волята и правотворческата дейност на законодателя.
Отговорът на поставения в началото на статията въпрос при условията на
съпоставката обществен – частен интерес не представлява особена трудност.
Общественият интерес има безспорен приоритет, което означава, че информацията,
която засяга обществото като цяло или мнозинството от него не може и не бива да се
цензурира или укрива от органите на държавната власт, за които се предполага, че
разполагат или имат достъп до тази информация.
По-сложно е да се ориентираме във второто отношение, което можем да
дефинираме като колизия между различни по характер и обхват обществени интереси.
Можем да го обозначим като отношението обществен – надделяващ обществен
интерес. Не винаги е очевидно и възможно да се открои общественият интерес с повисоко ниво на значимост. Дали в името на политическото статукво следва да се жертват
стотици и хиляди човешки живота, като се укрие критично важна информация, както
става по време Чернобилската трагедия или в първите месеци на пандемията COVID-19
в Китай? Какви са моралните и юридическите основания комисията Уорън да засекрети
за едно столетие резултатите от разследването на убийството на Джон Кенеди? Може ли
общественият интерес да е крайният аргумент за опасни експерименти с живота и
здравето на човешки същества или за репресиите върху инакомислещите? Оправдани ли
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са убийствата, масовото подслушване и шантажът с предполагаемата охрана на
националната сигурност?
Както вече стана дума в първата част на статията, рисковете, с които ще ни
сюрпризира бъдещето, повечето пъти не се стоварват изневиделица. Те са следствие от
решенията и действията ни в миналото и в настоящето. Затова е съществен отговорът за
това каква е градацията на обществените интереси?
Понятието надделяващ обществен интерес (оverriding public interest) е
относително ново – и в политиката, и в правото, а и в етиката. Чрез него могат да бъдат
съпоставени различни по своите измерения дейности, всяка от които надхвърля частната
полза и по един или друг начин обслужва обществения интерес. Принципът за
надделяващия обществен интерес представлява градиране на публичните ползи и
загуби в различни ситуации по начин, позволяващ да се преодолее възможната
политическа, правораздавателна и морална безизходица при вземането на решение
коя измежду две или повече несъвпадащи или конфликтни дейности има позначима за обществото ценност и следва да бъде предпочетена.
В момента принципът за надделяващия обществен интерес е залегнал преди
всичко в законодателството за достъп до информация на редица европейски държави.
Въз основа на него е възможно да се прецени допустимостта от публикуването или
оповестяването на дадена информация от важно обществено значение при условие, че тя
е чувствителна, поверителна или законово защитена. В българското законодателство
легална дефиниция за понятието е дадено в §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на
закона за достъп до обществена информация. То гласи: "Надделяващ обществен интерес"
е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на
злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3.“
А субектите по чл. 3 от ЗДОИ са държавните органи, органите на местното
самоуправление и други публичноправни субекти, както и физически, и юридически
лица, чиято дейност се финансира от държавния бюджет или от фондовете на
Европейския съюз по различни проекти и програми.
Това е дефиниция, която е предметно ориентирана и насочена към дейността на
публичната власт, както и за целите на правораздаването. Но смисълът на принципа за
надделяващия обществен интерес надхвърля тези граници. Значението му в
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международното право, както и в дейността на наднационалните организации като
Европейския съюз или Световната здравна организация ще нараства, тъй като
решенията, действията и последствията от политиките на националните правителства все
по-често надхвърлят държавните граници и придобиват глобален характер.
Затова неговото разработване и теоретично аргументиране е поредното
предизвикателство не само пред обществените науки като политологията, икономиката
и правото, но и на хуманитарните науки като философията и етиката.
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ETHICS OF SEPARATION BETWEEN BABIES AND PARENTS IN NEONATAL
UNITS DURING A PANDEMIC
MARGARITA GABROVSKA
Our Premature Children Foundation

Abstract

The paper examines the changes in neonatal care in Bulgaria in connection with the coronavirus
pandemic. The prevention of the contact between infants recovering in intensive neonatal wards
in the country and their parents are subjected to ethical analysis. The text also presents data
from a quantitative survey of the Our Premature Children Foundation, which also contains
open-ended questions examining the attitudes and experiences of parents whose children were
born prematurely during the state of emergency in the country.
Keywords: premature children, separation, neonatal unit.
Стремежът да бъдат защитени най-уязвимите членове на едно общество се
проявява инстинктивно в ситуации на граничност и криза. Пандемията от COVID-19 е
именно обстоятелство, предпоставящо зараждането на обществени, личностни и
междуличностни кризи. Особено в началото на навлизането на вируса в Европа,
множеството неизвестни около етиологията, предаването и хода на заболяването,
провокирано от него, бяха предпоставка за осезаемо покачване на напрежението сред
населението, както и на тревожността във връзка с възможността за грижа и опазване на
най-уязвимите.
Настоящият доклад изследва една силно чувствителна област на медицински
грижи – тази за преждевременно родени бебета и новородени с влошено здравословно
състояние в условия на пандемия. Организацията на неонатологичните грижи в България
и в други европейски страни има своите значими различия както по време на пандемия,
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така и извън периоди с повишен риск от пренасяне на патогени. В този смисъл от полза
за настоящото изследване би било изясняването на някои основни моменти от
обичайната дейност на тези звена, за да бъдат осъществени паралели с функционирането
им в актуалната ситуация.
Неонатологичното звено
След началната стабилизация на основните жизнени показатели на недоносеното
бебе [1], то бива преведено в Сектор за специализирани грижи за недоносени
новородени, като при този процес се изисква непрекъснато апаратно подпомагане на
дишането и отчитане на сърдечната честота, както и на насищането на кръвта с кислород.
Преждевременната поява на детето е асоциирана с обща незрялост на неговите тъкани,
органи и системи, което означава, че за него е трудно или невъзможно да диша
самостоятелно, както и да поддържа терморегулацията си, а нервната и сърдечно-съдова
система се отличават с недоразвитост. Накратко, недоносеното новородено се нуждае от
среда, възможно по-близка до майчината утроба, за да се възстанови и развие достатъчно
добре в процеса на достигане на гестационна зрялост. Симулатор на тази среда е
кувьозът, поддържащ необходимата температура, влажност, нива на кислород и сетивен
комфорт, необходими на незрелия организъм за неговото оздравяване и пълноценно
развитие.
Достатъчно доброто развитие на недоносеното новородено не се изчерпва със
строго медицинските грижи за физическото му възстановяване. Неговото психоемоционално съхраняване и развитие играят важна роля в процеса на лечението му.
Ключово място в този процес заема възможността за контакт с неговите родители.
Участието им в грижите за новороденото през престоя му в неонатологичното звено се
явява не по-малко ефективна възстановяваща терапия от медицинската. В този смисъл
прилагането на партньорски модел на общуване между здравните специалисти и
семейството е основа за развитие на семейно-ориентирания подход на грижа. Накратко,
този подход предполага обучение и овластяване на родителите в грижите за детето им,
предоставяне на медицинска и друга информация, засягаща живота и здравето му по
достъпен начин, осигуряващ възможност за осъществяване на информиран избор, както
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и активно включване на родителите в рутинни дейности, свързани с ежедневието на
бебето.
Семейно-ориентираната грижа в неонатологичните звена в световен мащаб
включва както широки възможности за достъп и престой на родителите при техните
деца, така и възможност за практикуване на контакт „кожа до кожа” (познат още като
„кенгуру грижи”) – научно утвърден терапевтичен метод, насърчаван изключително
интензивно в международен план (Boundy, 2016); подкрепа на кърменето и храненето с
майчина кърма; създаване на условия и развитие на практики на грижа, стремящи се към
избягване на свръхмедикализацията.
Ползите от кенгуру грижата, макар и не широкоизвестни у нас, са добре
документирани в медицинската литература в продължение на близо четири десетилетия.
Благоприятните ефекти върху физиологичното функциониране на бебетата включват:
кардио-респираторна стабилност и по-добра оксигенация на мозъка, подобрена
терморегулация, по-добър сън, съзряване на мозъка и невронните мрежи, както и подобро развитие през първите 24 месеца от живота. Контактът между бебето и родителите
е асоцииран с изпитване на по-малко болка от детето по време на манипулации и пониски нива на циркулиращ кортизол. В изследвания от 2002 г. се отбелязва, че липсват
убедителни доказателства за това, че стандартната грижа в кувьоз предоставя по-добри
условия на възстановяване от практикуването на контакт „кожа до кожа” (Feldman, et al.,
2002: 16-26; Ohgi, et al., 2002: 374-379). Множество други изследвания убедително
посочват отличителната реакция на недоносените бебета към гласа на родителите в
сравнение с реакцията им към глас на член на медицинския екип (Ludington, 2011: 243253). Това са само част от свидетелствата, идващи да покажат важността на родителското
присъствие до възстановяващото се новородено.
Нарушаването на ранния контакт и възможността за общуване между майката и
новороденото крие риск за физиологичното му развитие. Контактът „кожа до кожа”
влияе положително върху състоянието както на майката, така и на бебето, регулира
сърдечната честота и дишането на детето, подкрепя адаптацията му и живота извън
утробата и позволява колонизацията на „добри” бактерии от майката, като по този начин
се осигурява защита срещу инфекции при новороденото (Stuebe, 2020).
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Въпреки развитието на неонатологичните грижи у нас през последните години и
изграждането на необходимата високотехнологична среда, те все още остават здраво
вкоренени в полето на прекомерната медикализация и пренебрегването на значимостта
на психо-емоционалното благополучие и комфорт както на бебетата, така и на
семействата им.
Възможностите за споделено време, грижа и общуване между родителите и
недоносеното бебе през престоя му в неонатологичното отделение са сведени до
минимум в преобладаващата част от звената в България. Свижданията на родителите са
със средна продължителност от 27 минути и се осъществяват предимно веднъж на ден,
показва количествено онлайн проучване на Фондация „Нашите недоносени деца” сред
571 родители, осъществено през 2016 г. По данни от същото проучване 93% от
родителите не са практикували контакт „кожа до кожа” нито веднъж, 62,5% от
родителите споделят, че не са били насърчавани да посещават детето си през болничния
му престой, а 65,2% не са получили подкрепа или насърчение, за да кърмят детето си в
този период.
COVID-19 и новите регулации в неонатологичните отделения
„Като майка на недоносено бебе, за съжаление, получавам много оскъдна
информация – само по телефон. Информацията, която ми се дава, е колко грама тежи
бебето. А на място в болницата изобщо не ме допускат за информация. Нашата
физическа раздяла трае вече 79 дни.” [2]
Въпреки че до момента, пандемията от COVID-19 е засегнала изключително слабо
децата в ранна възраст и новородените, лекуващи се в неонатологични отделения по
света, тя промени начина, по който се полагат грижи за тях. През първите месеци от
навлизането на вируса в Европа неизвестността провокира мигновена реакция от страна
на неонатологичните отделения – достъпът на родителите беше частично или напълно
ограничен за седмици, докато бъде изграден алгоритъм за работа в условията на вируса;
бяха въведени допълнителни хигиенни мерки за семействата, идващи при децата си, за
да се осигури възможно по-високо ниво на превенция на разпространението на заразата.
След първоначалните огнища на COVID-19 Центровете за контрол и превенция
на заболяванията в САЩ препоръчват подход на „предприемане на всички възможни
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предпазни мерки”, който се превръща в предмет на широко тълкуване [4]. На 5 април
насоките са променени, като е поставен акцент върху необходимостта от оценка на всеки
отделен случай и споделено вземане на решения между семейството и медицинския
екип. Американската академия по педиатрия препоръчва раздялата като обоснована
предпазна мярка в ситуация, в която липсват достатъчно доказателства [4], докато
Световната здравна организация подкрепя контакта кожа до кожа между майката и
бебето и споделянето на обща болнична стая [5]. На този фон други институции
определят като най-добро решение делегирането на избора на родителите [6]. Тези
различия създават етически предизвикателства пред медицинските екипи, които се
опитват да балансират между родителските права и намаляването на рисковете за
новороденото. Това е причина за вариации в неонатологичните практики в първите
месеци от разпространението на COVID-19 в световен мащаб.
На 28.04.2020 г. Световната здравна организация публикува временни насоки,
засягащи кърменето и контакта „кожа-до-кожа” между майката и новороденото в
условия на COVID-19 [7]. Като основен акцент в документа е изведена значимостта на
родителското присъствие до бебето и потенциалните дългосрочни рискове за психоемоционалното му развитие и физическо възстановяване, като следствие от
продължителната раздяла. Основавайки се на научните доказателства и изследвания,
посочени в документа, родилните и неонатологични отделения в Европа организират
практиките си на грижа така, че родителите да бъдат отново включени във възможно
най-висока степен в процеса на възстановяване на децата си, при спазване на строги
мерки за превенция на разпространението на вируса.
В контраст с тази динамика, в България, от месец март 2020 г., както и към
момента на създаване на този текст (октомври 2020 г.), достъпът на семействата до
бебетата им в неонатологичните звена е забранен, а там, където се случва, е
нерегламентиран и спорадичен. Според болничния протокол родителите на недоносени
бебета спадат към групата на лицата, идващи на свиждане/ посещение при пациент. В
този смисъл те попадат под рестрикциите, описани в заповедта на министъра на
здравеопазването, забраняваща свиждания с цел превенция на разпространението на
вируса в страната.[8]
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„Не съм докосвала детето си за този един месец, в който сме разделени.
Виждала съм го веднъж на снимка и веднъж от разстояние.”[9]
От закрила към вреда
„Единствената информация, която ми дават всеки ден, е за теглото на бебето
ни и дали има достатъчно памперси и мокри кърпички. На всеки друг въпрос отговарят,
че ако има някакъв проблем или нещо, за което трябва да ни информират, щели те да
ни потърсят. Помолих да се запази пъпчето на бебето ни, отговориха ми, че това са
несъществени неща.”[10]
Болничните политики, ограничаващи посещението при пациенти, което в поширок смисъл е и ограничаване на възможността за свободно придвижване, имат
консеквенциалистки корени. Подобни мерки целят постигането на положителен принос
към намаляването на броя новозаразени, ограничаване на разпространението на вируса
и постигане на утилитарния стремеж към увеличаване на доброто за възможно по-голяма
част от населението. За целите на превенцията на заразни болести могат да бъдат
приведени както утилитарни, така и либерални аргументи в подкрепа на затварянето на
неонатологичните звена за родители. Те обаче могат да бъдат оправдани единствено при
липсата

на

други,

по-малко

интрузивни

подходи

за

предотвратяване

на

разпространението на патогена.
Както вече бе отбелязано, разполагаме с реалистични и постижими насоки и
препоръки от Световната здравна организация към родителите, посещаващи отделенията
по неонатологични грижи, които дават възможност на медицинската структура, вместо
да се придържа към универсален протокол, възприемащ всички външни лица като
еднакво рискови, да взема решения, основаващи се на индивидуалния случай (нека си
припомним, че самите здравни специалисти също имат досег с външния свят, което ги
прави потенциални преносители на патогени). Вместо това родителите на недоносени
бебета в България се намират в ситуация на изключително драстични ограничения. Тази
ситуация поражда множество въпроси, засягащи пропорционалността, постепенността и
научната валидност на предприетите национални мерки.[11]
Важно е да се отбележи, че тази ситуация не е прецедент, тъй като
преустановяването на посещенията от родители в неонатологичните звена у нас е
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практика, случваща се поне веднъж годишно във връзка с грипна епидемия. Също така,
както бе посочено по-горе, организацията на неонатологичната грижа в България все още
е далеч от желания семейно-ориентиран подход. Безпрецедентна е обаче устойчивостта
във времето на настоящите мерки, липсата на визия за необходимостта от промяна и
отсъствие на критичност към проблематичността на случващото се.
„Достъпът до децата беше преустановен още с въвеждане на грипната
епидемия. По време на извънредното положение казваха по телефона само теглото на
детето, което беше ужасно. Изписването беше много стресиращо. Нямах представа
кога ще го изпишат. Предходния ден не успях да се свържа по телефона. На следващия
ден ми се обадиха в 10 часа: „Елате да го вземете в 12 ч., изписваме го”. Нямах никаква
готовност. Дори чисти дрехи! Не бяхме сглобили леглото... Това хубаво събитие беше
ненужно стресиращо за нас.” [12]
Друга критика, която е необходимо да бъде отправена по отношение на
предприетите институционални мерки, се отнася до отсъствието на разбиране и
чувствителност към базисни различия между функционирането на възрастния пациент и
бебето/детето пациент. Докато свиждането при възрастен пациент е с пожелателен
характер и би могло да има благоприятно въздействие върху общото му психично
състояние, без да има директно отношение към лечението му, то посещенията на
родителите при бебето имат доказано терапевтичен ефект. Външната среда е източник
на изключителен стрес както физически, така и психически и сензорно, за недоносеното
новородено, което познава единствено средата на майчината утроба, специфичният глас,
мирис и сърдечен ритъм на майката. Заради общата си незрялост и висока сензорна
чувствителност то е напълно неподготвено за живот извън майчината утроба.
Проучвания в областта на неонатологичните грижи показват значими различия по
отношение на развитието и възстановяването при недоносени, имащи ежедневен контакт
с родителите си, в сравнение с бебета, посещавани по-рядко (Latva, et al., 2004).
В този смисъл родителите на преждевременно родени деца, възстановяващи се в
неонатологични звена, не биха могли да бъдат квалифицирани като „посетители”,
идващи на „свиждане”, тъй като присъствието и специфичните грижи, които полагат за
бебето, се явяват терапевтично средство в подкрепа на възстановяването му. С други
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думи, отказът на достъп означава и лишаване от един вид терапия за възстановяването
на детето.
Изводи
Откриването на баланс между институционалните мерки за превенция на
разпространението на вируса, и в същото време, зачитането на правото на родителите да
вземат решения по отношение на собствените си деца, създава сериозна трудност в
практиката в страната. В резултат на това виждаме стремеж към следване на
универсализирани и крайни мерки, каквато е забраната на достъпа на всички родители
до неонатологичните отделения без отчитане на особени ситуации, изключения или
специфични критерии. Подобно действие би било оправдано само ако е изпълнено
условието на принципа за ненанасяне на вреда – наличие на непосредствен риск от
сериозно увреждане на детето. Вземането на едностранно решение от медицинския екип
за забрана на контакта между родители и тяхното дете би следвало да се основава на
убедителни аргументи, доказващи наложителността си, и то за всяко отделно семейство.
Необходимо е да се вземат под внимание същностните различия между
неонатологичните отделения и други звена за медицински грижи и лечение, което би
означавало

и

преразглеждане

на

действащите

противоепидемични

мерки

и

предприемане на научнообосновани действия за гарантиране на най-добрия интерес на
възстановяващите се пациенти.
Възприетият противоепидемичен подход на грижа за недоносените новородени у
нас е в съгласие с дългогодишните практики по извънредна медикализация на
неонатологичните грижи, засилен патернализъм и подценяване на ролята на семейството
във възстановяването на новороденото. В този смисъл може да се изкаже хипотезата, че
продължителността на рестриктивните мерки би означавала и все по-трудно завръщане
към, макар и малките, постижения в семейно-ориентираните практики на грижа в
страната.
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Abstract
This paper addresses topics such as professional ethics, medical ethics and feminist ethics, investigates
how they overlap in the case of misuse of patient information for personal purposes, and, based on the
conducted ethical analysis, supports the development of a new field of theoretical and practical ethics –
the ethics of personal space and personal data.

Keywords: medical ethics, GDPR, personal space, abuse of professional power, sexual harassment,
vulnerability, feminist ethics.
1. Госпожица „Хикс“ и госпожица Търнър – два скорошни случая на тормоз,
тестващи моралните ни интуиции
През юли 2015 г. общопрактикуващият лекар Чика Мба, по това време назначен в
поликлиниката Листър Хаус в Хатфийлд, Англия, изпраща серия от лични съобщения до
своя пациентка в мобилната апликация Уотсап.[1] Жената, впоследствие пожелала да
остане анонимна пред английската преса, никога не е давала своя телефонен номер на
лекаря си и твърди, че той е злоупотребил с професионалното си положение, за да си
набави тези данни. Под претекст, че е загрижен за здравето на пациентката си, наскоро
диагностицирана с болест на Крон, доктор Мба започва да й пише редовно и да се
интересува как е, докато в определен момент въпросите му са последвани от покана да
излязат на по питие. Дамата отклонява предложението му, след което се свързва с
Лекарския трибунал, за да подаде сигнал за неприемливото му поведение.[2] Малко
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преди това той я посещава без предупреждение в дома на майка й, докъдето е стигнал с
личния си автомобил. Остава неясно дали я е проследил до този адрес, или се е сдобил с
него по същия начин, по който и с телефонния номер на жертвата. Жената споделя за
неуспешните си опити да преустанови всякаква комуникация с нежелания ухажор –
опити, които Мба упорито пренебрегва, влизайки в контакт с обекта си на внимание
отново и отново, въпреки ясната позиция на дамата, че не желае двамата да поддържат
отношения. Също така тя описва пред медиите как смущението й от необичайната
ситуация постепенно се засилва дотолкова, че веднъж дори се превръща в причина да
откаже спешна медицинска помощ за сериозното си състояние, тъй като се опасява да не
се озове под грижите на доктор Мба.
Макар и екстремен, този случай не е единствен, а ситуацията вече съвсем не е
толкова необичайна в ерата на мобилните апликации и социалните медии. На практика
всеки от нас е техен потребител, а като такъв оставя сравнително лесно откриваем
дигитален отпечатък. Проследяването на един човек отдавна вече не представлява
рискованата, времеемка и физически натоварваща дейност, с която сме свикнали да го
асоциираме. Доста често единственото, което е нужно, за да добием пълна представа за
нечие местоживеене, месторабота или начин на живот, е да разполагаме с име или
телефонен номер, чрез които да си осигурим достъп до личните профили на човека в
социалните мрежи.
Точно с това се сблъсква и Анна Ребека Търнър в една лондонска клиника през
август тази година, над пет години след несвързания случай в Хатфийлд. Дан –
медицинското лице, взело пробите за нейните кръвни изследвания, я открива в
Инстаграм и й изпраща съобщение със следното съдържание:
„Хей, това може би изглежда малко странно, но онзи ден в болницата ти направих
кръвен тест и си помислих, че си привлекателна и изглеждаш мила, така че реших да се
пробвам. Целувки.“[3]
По думите на самата Търнър, тя провежда разговор с Дан, в който и двамата
достигат до извода, че постъпката му е нередна. Тя не подава оплакване до болницата
или до полицията, но публикува статус за случилото се от личния си акаунт в Туитър,
който е достъпен за всички в интернет. Статусът представлява скрийншот на
съобщението от Дан, плюс добавен от нея коментар с приблизително съдържание: „Ало,
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мога ли да се свържа с Човешки ресурси?“, тоест намек за неприемливостта на
изтърпяното от Търнър вмешателство. Реакциите под туита й варират от съчувствие и
възмущение до груба агресия.
Мнозинството от потребителите, идентифициращи се като жени, подхождат
емпатично и утешават Търнър; доста от тях споделят сходен опит. Мнозинството от
потребителите, идентифициращи се като мъже, убеждават Търнър, че в действията на
нейния лекар няма нищо нередно, тъй като той не е проявил грубост и й е направил
комплимент. Значителен брой от тези потребители изразяват мнение, че реакцията на
Търнър е пресилена, както и че Търнър е щяла да бъде поласкана, ако тя също е намирала
лекаря за привлекателен. Относително малък, но забележим процент от тях нагрубяват
Търнър, заплашват я или й се присмиват. Според тях младата лондончанка е капризна,
заблудена и ирационална глезла, която – вместо да оцени подобаващо оказаното й мъжко
внимание – се опитва да „направи от мухата слон“ и да остави без работа един невинен
човек. Срещат се недоволни коментари, че „човек вече не смее да пофлиртува“, както и
въпроси какво следва да направи един мъж, ако иска да ухажва една дама.
2. Връзката между етични стандарти и ситуационен контекст
Общото между туитовете от последната категория е, че те изцяло пренебрегват
контекста, удобно замитайки под килима не само някои от основните етически стандарти
в лекарската професия, но и някои от съвременните закони. Не е случайност, че когато
авторите на въпросните туитове получат коментари, че „ако действията на лекаря бяха
приемливи, то те нямаше да представляват риск за работата му“, тези коментари остават
без отговор.
Ако съдим по описаната размяна на коментари в англоезичния Туитър, на пръв
поглед някои изводи от преживяванията на Анна Търнър изглеждат неизбежни:
1) Емоционалният дискомфорт, изпитван от обектите на нежелано ухажване (без
значение от какъв пол са те), изключително често бива подценяван, пренебрегван или
осмиван.
2) Поради това случаите, в които ухажващият е престъпил определени правни или
морални норми, за да влезе в контакт с ухажвания, не получават достатъчно строги
санкции от обществеността и от институциите, освен ако ухажващият впоследствие не
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извърши допълнителни нарушения (например да упражни по-груби форми на
психическо и физическо насилие, да започне да преследва жертвата си в истинския
живот и т. н.).
3) Следователно злоупотребата с лична информация на пациента от страна на
лекаря не се възприема като толкова сериозно прегрешение, ако е имала за цел
осъществяване на личен контакт, а не например нападение, кражба на идентичност, на
пари и имоти, и пр.
Дори и тези изводи да не са прецизно изведени, очевидно те имат валидност в
достатъчно широки кръгове, за да бъдат възприети като представителни. Те налагат
няколко важни въпроса. Например от коя категория са нарушенията на GDPR [4]?
Медицинската етика припокрива ли се по обхват с етиката на личните данни? Правото
на личен живот и лично пространство включва ли правото да не се свързват с нас (дори
на нашите публични профили в социалните мрежи) лица, които са се натъкнали на
нашите данни в професионална обстановка и са поддържали с нас стриктно
професионални отношения?
Случаите със съвпадение на личното име и потребителското име в социална
мрежа са относително често явление, тъй като дори сега мнозинството от хората
продължават да използват истинските си имена и инициали не само във Фейсбук и
Линкдин, но също така например в Инстаграм или Туитър. Това улеснява откриването
им там от лица, които притежават достъп до тези данни. Среща се аргументът, че не
представлява кражба или злоупотреба с лични данни да запомниш нечие име, нито да
проведеш търсене в Гугъл с ключова дума въпросното име, или да изпращаш съобщения
и покани за приятелство на търсения човек.
Среща се също така и контрааргументът, че най-близкият еквивалент на подобен
тип поведение преди дигиталната ера би било преследването на търсения човек до
неговата месторабота или до домашния му адрес, а подобни прояви биха били осъдени
като едновременно обществено неприемливи и неправомерни. Макар и навлизането в
нечие онлайн пространство да не представлява такава пряка заплаха за безопасността,
както скъсяването на физическата дистанция, то лесно би могло да доведе до същия
ефект, ако извършителят се окаже невъзприемчив към опитите на потърпевшия да
отхвърли нежеланото внимание и поради това реши да ескалира вмешателството, вместо
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да го преустанови. Освен това за много хора непоканеното и непоискано внимание е
източник на огромен стрес и объркване, а настоятелните опити за установяване на личен
контакт от страна на лица, чийто професионален код на поведение предполага
дискретност, неутрално отношение и респект към личното пространство, са в състояние
да предизвикат уплаха поради засиленото усещане за нередност и погазване на личните
граници. От психологическа гледна точка съвсем не е задължително извършителят на
трансгресията да е осъществил физически контакт с потърпевшия, за да бъде възприет
като натрапник. Такъв го прави нежеланието му да уважи правото на жертвата да бъде
оставена на мира.
3. Личните граници и правото да бъдеш оставен на мира (the right to be left
alone)
Мотивът за личните граници притежава няколко различни аспекта, с които
присъства в дискурса на медицинската етика – телесно-физически, психо-емоционален
и правен – но обикновено първата асоциация на повечето хора е с телесно-физическия.
Всеки от нас е наясно, че лекарите са длъжни да зачитат неговото право на телесна
неприкосновеност, тоест правото да не бъде подлаган на принудителни действия, които
нарушават телесната му цялост или го превръщат в обект на медицински манипулации
без негово съгласие.[5] В биоетиката и медицинската етика правото на телесна
неприкосновеност е познато най-вече под названието „правото да бъдеш оставен на
мира“ или, по думите на Енгелхард, the right to be left alone.
Този морален и впоследствие правен принцип, залегнал дълбоко в английското
право поне от средата на XVIII в., всъщност има своите корени в някои от най-старите
обичаи на тевтонските племена, според които на никого не било позволено да подлага на
насилие друг свободен човек (Lea 1973: 24-25; Engelhardt 1986: 264, 323). По времето,
когато в Западна Европа започват да се водят някои от първите дела за лекарски грешки
и злоупотреби, сред английските медици вече е утвърден принципът да не подлагат на
интервенции пациента, преди да са поискали съгласието му, и дори да не го докосват,
без да са оторизирани за това (unauthorized touch), тъй като обратното би представлявало
нападение (assault) (Engelhardt 1986: 264). Зачитането на правото да бъдем оставени на
мира е пряко обвързано с признаването на нашата телесна и личностна автономия, тоест
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на нашата способност самостоятелно и според свои собствени разбирания да решаваме
какво ще се случи с нас (с нашия живот, с нашето тяло); всъщност дори на чисто идейно
ниво то черпи пряко от понятието за автономия и от презумпцията, че автономията
заслужава признание. Автономията обаче се разпростира далеч отвъд чисто физическите
граници на нашата корпоралност. Освен телесни същества, ние сме интелектуални,
емоционални и социални такива, тоест нашата автономия и начините, по които я
реализираме, притежават също и такива аспекти. Ето защо е напълно възможно едно
непремерено действие от страна на медицинско лице, макар и да зачита автономията на
пациента в телесен план, грубо да погазва някоя от нейните други форми. Пример за това
представляват актове като нарушаването на лекарската тайна, при които пациентът е
изложен на риск от трайни нежелани последствия от емоционален или социален
характер.
Значимостта на личния живот за едно пълноценно и щастливо съществуване не
бива да бъде подценявана. Възможността да правим автентични избори без принуда, да
се радваме на лично пространство и да усещаме сигурност в него, е от съществено
значение както за нашето щастие, така и за свободата ни. Неправомерното вмешателство
в чужд личен живот, изразяващо се в изнудване, тормоз или преследване, подлежи на
наказание в почти всички правни системи и се осъжда строго според почти всички
морални такива. Дори сред множество коренно различни, съревноваващи се концепции
за „доброто“ или „добрия живот“, е слабо вероятно да открием такава, която да
предполага чуждия натиск като основен елемент на човешкото добруване, вместо да го
отхвърля.
4. Властовият дисбаланс (power imbalance) в отношенията лекар – пациент
като потенциална заплаха за неприкосновеността на пациента и пречка пред
добронамереното отношение
Допускането, че „няма нищо нередно“ в действията на лекар, който използва
всички възможности на професионалното си положение и на съвременните технологии,
за да натрапи нежеланото си романтично внимание на своята пациентка, противоречи на
самия фундамент на моралната мисъл – стремежа към постигане на регулация в
отношенията Аз –Другия, чрез която да бъдат избегнати евентуални нравствени и
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социални вреди както за участниците в тези взаимоотношения, така и за останалите
членове на общността. Без значение дали даден морален агент е „абониран“ за някоя
безпристрастна, универсалистка етическа теория или за една Гилигънова етика на
грижовността, съзнателното пренебрегване на границите на нечие лично пространство с
цел осъществяване на връзка от интимен характер трудно може да бъде видяно като
образцово поведение. Твърденията, че натрапването на нежелано романтично или
сексуално внимание от страна на Дан и доктор Чика Мба е всъщност форма на
добронамереност, звучат дълбоко неискрено, когато биват съпоставени със страха и
смущението, изразени от потърпевшите. Това е така, тъй като добронамереността: а) по
дефиниция изключва пълната незаинтересованост от ефекта, който нашите действия
имат върху нейния обект; б) отново по дефиниция предполага готовност за отказване от
действия, нанасящи вреди на нейния обект; в) в професионален контекст е редно да се
изразява според етичните стандарти на съответната професия, вместо по начини, които
допълнително акцентират както върху позицията на привилегия, от която действа
извършителят, така и върху уязвимостта на потърпевшия, чиято неприкосновеност бива
подронвана целенасочено, осъзнато и доста често с помощта на злоупотреби с
професионалното положение на извършителя.
В основата на добрите намерения стои стремежът да доближим някого, когото
ценим, до благата и състоянията, които той или тя цени. Стремежът непоканени
напористо да скъсяваме дистанцията между нас и някого, когото ценим, или да
използваме този някой, за да се доближим до благата и състоянията, които ние ценим, е
присъщ по-скоро на егоцентричния начин на мислене, непризнаващ ограничения на
правото да преследва личната си изгода. Този егоистичен манталитет по съвършен начин
въплъщава един от класическите негативни поведенчески стереотипи в моралната
мисъл, а именно третирането на другия като „средство за постигане на цел“, което Кант
[6] отхвърля като несъвместимо със зачитането на достойнството на другия (Кant 1993;
Бенхабиб 2001: 230-233). Макар, формално погледнато, една ухажвана от лекаря си дама
да не е поставена в ситуация на насилие или експлоатация, за нея би било изключително
трудно да не се почувства заставена да приеме предложението за среща. Отхвърлянето
на „благоволението“, оказано й от лице, което разполага с детайлна и вероятно
чувствителна лична информация за нея, може да бъде съпроводено от неприятно
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усещане за предстоящите неловки моменти помежду им, или дори от страха за
евентуално отмъщение (разпространяване на въпросната информация, понижаване на
качеството на предоставяните здравни услуги, грубо отношение, пренебрежение спрямо
здравословното й състояние и пр.).
5. Феминистката етика като източник на концептуални инструменти за
осмислянето на женските преживявания на уязвимост в клиничния контекст и
извън него
Шийла Бенхабиб започва втора част от вече превърналата се в съвременна
философска класика „Ситуиране на аз-а“ с уверението, че „доброто морално съдене,
каквото и друго да включва, трябва също така да съдържа способността да се съди от
гледната точка на другия“ (Бенхабиб 2001: 184). Това убеждение е не само част от общата
програма на комуникативната етика, но и необходима стъпка от интерпретациите на
т.нар. женски въпрос, тоест от теоретичното внимание, което жената „като аналитична
категория“ (обект на аналитичен интерес) получава от науката и философията.
Поставянето на чуждо място изисква от нас да осмислим другия като „конкретен“
(ситуиран, контекстуализиран), вместо като „обобщен“ (формализиран, абстрактен),
тоест да насочим своя нормативен фокус към грижата за другия и към поемането на
отговорност пред него.
Тъй като подобен ход ангажира във висока степен способността ни за емпатия и
поставя големи изисквания към нашата емоционална и социална интелигентност, на пръв
поглед той може да бъде възприет като контрапродуктивен – нима в крайна сметка
задълбочаването в чуждото преживяване не руши интерперсоналните граници и не
култивира още по-голямо впечатление за близост? Подобно осмисляне обаче цели не да
улесни и рационализира навлизането в чуждо пространство, а да подчертае значимостта
на

неговото

разбиране,

зачитане

и

съхраняване.

Отказът

от

егоистичното,

опредметяващо отношение към другата личност по необходимост минава през нейното
възприемане като отделна и равностойна, а не като безличен придатък към нашето
съществуване, подчинен на собствените ни цели и желания.
Ако не сме в състояние да видим чуждото „аз“ като автентично друго и различно
от нашето, то ние не бихме могли и да проявим нужната съобразителност, когато
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калибрираме поведението си спрямо другия. Една универсалистка етическа ориентация
към правата и справедливостта може да предложи единствено база, върху която да
стъпим, когато развиваме наистина балансирани интерактивни отношения, но в
самостоятелен вид тази база би била твърде оскъдна откъм концептуални и
психологически ресурси. Контекстът, тоест самата отправна точка, от която изхожда
„конкретният друг“ в своя собствен процес на вземане на решения, остава извън обсега
на нормативния ни радар, ако вместо като конкретен, другият присъства в нашата
морална визуализация единствено като обобщен. Макар и на повърхността да изглежда
сякаш усилено разсъждаваме над това дали дадено действие е редно или нередно в
обективен план, неадресиран остава доста по-дълбокият въпрос относно ефекта от
действията на една личност върху моралното възприятие на друга, която се превръща в
техен обект.
Като реципиент на даден тип отношение от страна на друго човешко същество,
потърпевшата личност в тази ситуация би следвало да е прицелна точка на всеки неин
етически анализ. В практически план водещи трябва да бъдат съображения, произтичащи
от зачитане на личността и – в случая на госпожица Хикс и госпожица Търнър – нейното
право на неприкосновеност. Ето защо е крайно недостатъчно да разчитаме единствено
на професионалната етика или на юридическата рамка, чието предназначение е да
санкционират вече извършени нарушения, вместо да се погрижим за превенция на ниво
ценностни промени, гарантиращи по-голямо уважение към личността.
Когато Шийла Бенхабиб пише за ситуирането на аз-а, тя осмисля това ситуиране
като подчертаване на различията, които изграждат личния контекст на всеки един от нас.
Тя директно препраща към Карол Гилиган и нейната „етика на грижата“, в която
моралното и персоналното по необходимост се преплитат (Gilligan 1982), но не във вида
на егоистичен импулс да задоволим личните си потребности или да оправдаем личните
си прегрешения, а под формата на емоционално зряло отношение [7], отчитащо и
избягващо евентуалния риск нашето поведение да нарани другите. Днес това изискване
за отговорност, емоционална интелигентност и емпатия в морален план продължава да е
също толкова трудно изпълнимо, колкото преди четири десетилетия, но успешно е
проправило пътя си до основния пакет от поведенчески стандарти в клиничната грижа.
Остава единствено да си припомним, че добронамереното отношение към пациента не
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приключва с осигуряването на лечение за тялото, а трябва да включва и зачитане на
личността във всичките й социални, психо-емоционални и интелектуални измерения.
6. Заключение
За жалост, дори от съвсем краткото изложение тук можем да стигнем до извода,
че ресурсите на професионалната и медицинската етика са недостатъчни, ако целта ни е
да намерим трайно практическо решение на проблемите, с които са се сблъскали
госпожица Хикс и госпожица Търнър. Всъщност тези два дяла на етиката не спомагат и
за осмислянето в дълбочина на тези проблеми; на нравствените нагласи, които ги
обуславят. За техния пълноценен анализ е необходимо да се прибегне до концептуалния
апарат на феминистката етика, която в по-голяма степен обхваща богатите
контекстуални (социални, психологически, политически) нюанси на моралните
преживявания като ситуации на свързаност, реактивност, отговорност към другия. В
една такава морално-философска рамка действията (а понякога и тяхната липса) добиват
многозначност, която не търпи омаловажаване, а изисква внимателен, емпатичен прочит.
Тя прави възможно осъзнаването, че клиничната дейност е ситуирана в контекстуални
мрежи от смислов и нормативен заряд, а двете страни, участващи в нея – тези на даващия
и получаващия грижа – не съществуват в отношения на противоборство или властподчинение, а носят еднаква морална тежест.
При такива условия пренебрегването на пациентското желание за зачитане на
личното пространство се превръща както в нарушение на професионалния етичен кодекс
на медицинското лице, така и в обществено неприемлив акт на вмешателство. Валидно
е и обратното – лекарят също притежава моралното право да съхранява личното си
пространство (тоест своята емоционалност, близките си контакти и вътрешния си свят)
далеч от досега на пациенти, които проявяват романтичен или сексуален интерес към
него. Киберследенето както на медицински лица, така и на пациенти, е груба форма на
незачитане на естествената психологическа потребност от разграничаване между
външно и вътрешно, професионално и лично, чуждо и свое, натрапено и желано.
С достатъчно познания и достъп до съответните технологии дори ограниченият
набор от лични данни би могъл директно да препрати към нечия сфера на „уникално
мое“, „само за мен“; към нечия „зона на безопасност“ – нечий дом или кръг от близки
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контакти. Непоисканият виртуален контакт, възникнал вследствие от подобно следене,
лишава своя обект от възможността да упражнява моралното си право на личен живот.
Тънката, все още не напълно изяснена връзка между лични данни и личен живот в
дигиталната ера, се характеризира с нормативно-правни, приложно-етически и моралнофилософски аспекти, които представляват подходящ обект за интердисциплинарно
изследване, обединяващо усилията на феминистката етика, медицинската етика,
философията на правото, както и на едно евентуално ново поле в етиката, което засега
ще си позволя условно да нарека етика на личността и личните данни.
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here I am shooting my shot. x”. Скрийншот на съобщението може да бъде открит в туит на
Анна
Търнър
на
следния
адрес:
https://twitter.com/_annarebecca/status/
1294661185074335745?s=07. В английската култура употребата на „х“ в края на
съобщенията се асоциира основно с разговори между близки хора или с желание за
скъсяване на социалната дистанция, тъй като „х“ символизира целувка. В случая тя
свидетелства за романтичните намерения на Дан към Анна и по този начин допринася за
нейните чувства на смущение или страх.
[4] Абревиатура на General Data Protection Regulation – има се предвид Общият регламент
2016/679 на ЕС за защита на данните.
[5] Разбира се, в юридически план понятието за телесна неприкосновеност не се изчерпва
със своя аспект, познат ни от медицината, а е доста по-широко и същевременно
комплексно. За целите на този доклад използвах следната дефиниция: „[п]онятието се
свързва с правото на всеки да бъде защитен срещу принудителни манипулации като
задължителни имунизации, кръвопреливане без съгласие на лицето, принудителна
стерилизация, вземане на кръв и други телесни проби с цел принудително извършване
на изследвания. Правото на телесна неприкосновеност се свързва и с правото на всеки да
избира свободно личното си поведение. Това включва също свободния избор на
сексуална ориентация, политическа активност, включително изразяването й на публични
места“. За повече информация вж. сайта на „Програма достъп до информация“ на адрес
https://www.aip-bg.org/privacy/, последен достъп на 15 септември 2020 г., 21:09 h.
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[6] „Действай по такъв начин, че да се отнасяш към човечеството, било в твое лице или
в лицето на когото и да било другиго, никога единствено като към средство за постигане
на дадена цел, а винаги същевременно и като към самата цел.“ Преводът е мой,
английският превод на Джеймс Елингтън гласи: “[a]ct in such a way that you treat
humanity, whether in your own person or in the person of any other, never merely as a means
to an end, but always at the same time as an end” (Kant 1993).
[7] В своята работа като професионален психолог Гилиган асоциира това отношение с
т.нар. конвенционален и постконвенционален етап от моралното развитие на жената.
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FORMS OF ALIENATION IN MEDICAL PRACTICE
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Abstract
This paper aims to "translate" Karl Marx's ideas about alienation into the modern medical
context. Reasons for alienation in medicine are the growing introduction of new technologies
and market values in medicine. Marx’s idea for alienation from the product is explained by
applying the argument “medical method, for non-medical purposes” to cosmetic surgery. The
area of cosmetic surgery is preoccupied by market values. The physician does not own his/her
product. Alienation from productive activity is applied to telemedicine it represents the ethical
conflict between telemedicine and in-person care. Whenever telemedicine care doesn’t follow
ethical principles of telemedicine the medical expert alienates from his/her productive activity
– taking care of the patient with compassion. We illustrate this with a case on delivering bad
news in telemedicine.
Key words: Karl Marx, alienation, alienation from the product, alienation from productive
activity, telemedicine.
Целта на настоящото изследване е да се опита да „преведе“ някои идеи на Карл
Маркс относно отчуждението към съвременния медицински контекст. Този превод ще
се осъществи от гледната точка на медицинската практика. Поради това той не
претендира за цялостно познаване на философията на Маркс, а по-скоро прави опит да
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прояви онова критическо осмисляне на съвременната ситуация, което проявява немският
философ. Разминавания в интерпретациите или проблеми с „превода” са напълно
възможни, но бихме желали на тях да не се гледа като негатив, а по-скоро като на
възможност да покажем с какво Маркс може да е полезен на медицината и медицинската
етика.
В Икономическо-философски ръкописи от 1844 година (Маркс и Енгелс, 1985)
Маркс развива идеята за отчуждения труд. Той описва четири форми на отчуждаване: 1)
от продукта на труда; 2) от акта на производството в процеса труда; 3) отчуждение от
рода (родова същност); 4) от другите [работещи] хора. Ние ще се занимаем с първите
две.
Общото между четирите идеи е, че първо, Маркс ги извежда една от друга (Wolff
2017) и второ, работникът винаги е в основата на четирите идеи за отчужден труд. За
Маркс работникът е сведен до нивото на стока. Като такава той притежава някои важни
характеристики: „Работникът става толкова по-беден, колкото повече богатства
произвежда, колкото повече се увеличава неговата продукция по мощ и обем.
Работникът става толкова по-евтина стока, колкото повече стоки произвежда”
(Маркс и Енгелс, 1985). Доколко работникът на XIX век е притежавал някаква морална
стойност в очите на Маркс, ще оставим като въпрос за дискусия на специалистите по
история на философията. Това, което ни интересува за целите на настоящото изследване
е, че малко или много тези характеристики са валидни и за нашето съвремие.
Карл Маркс е бил свидетел на последствията от Индустриалната революция.
Именно те провокират немалка част от идеите му. Какви обаче са причините за
отчуждението днес? Какво провокира или какво причинява отчуждението в
медицинската практика? Причини за отчуждение в медицинската практика са на първо
място все по-голямото навлизане на новите технологии в медицината и на второ място
навлизането на пазарни ценности в медицината.
Технологичният прогрес винаги е присъствал в медицинската практика. От
Античността до днес медицинските технологии са се развивали наравно с другите
технологии от човешкото ежедневие. Те винаги са били в помощ на медицинския
работник и медицинската наука. Чрез технологиите успяваме да навлизаме все понадълбоко в човешкото тяло и да го опознаваме. Едва в началото на XX век медицината
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забеляза, че новите технологии създават нов тип морални проблеми, за които тя не е
подготвена, и решава да се обърне назад към фундаменталните етически ценности на
професията - тези на Хипократовата клетва. Историците наричат това завръщане
Неохипократизъм. Той стъпва върху ученията на Хипократ. Централен момент в него е
пациентът, не заболяването, а терапията преминава от „стандартна” в „индивидуална”
(Cawadias, 1937). Въпреки този обрат новите технологии не спират своя възход.
Да обърнем внимание на свободния пазар. От времето на Джон Лок пазарът
винаги е бил онова пространство в живота на хората, което много трудно можем да
регулираме без да бъдат засегнати по несправедлив начин нечии интереси. В края на ХХ
век пазарът се развива доста бързо. Появяват се все по-нови обекти, които могат да се
търгуват, и все по-нови продукти на пазара. Достъпът до Интернет дава такава скорост
на пазарните процеси, че времето за чакане на стока, поръчана чрез интернет магазин,
изглежда прекалено дълго. Пазарът успя да навлезе и в медицинските и здравните
услуги. Болниците имат интернет сайтове, има социални мрежи за медици и здравни
работници, хората лесно могат да проучат мненията на общността за различните
заведения и предлаганите услуги. Това прави достъпа до здравни услуги лесен и бърз.
На пръв поглед нещата изглеждат добре. Дори и от етическа гледна точка нещата са
издържани. Всеки пациент има правото на медицинска помощ от добро качество, а
лекарите дължат на своите пациенти пълна лоялност и всички научни ресурси, с които
разполагат (World Medical Association Declaration of Lisbon, 2015; World Medical
Association International Code of Medical Ethics, 1983). Икономистите пък виждат
създаването на конкуренция като ползотворно за обществото, тъй като тя води до
промяна на цените на продуктите и предоставяните услуги. Тогава какъв е проблемът с
пазара и как това води до отчуждение в медицината?
Проблемът, който създава навлизането на пазарните ценности в медицината и
здравните грижи е, че пазарните ценности изместват традиционните ценности.
Например, на човека със заболяване не се гледа вече като на пациент, а като на клиент,
потребител на здравни услуги. Оттук следва и проблемът за отчуждението в
медицинската практика.
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Отчуждение от продукта на труда
Какъв е продуктът на медицината и здравните грижи днес? Ако разгледаме
ценоразписите на лечебните заведения, можем да разберем за какво ще плащаме, но
продуктът остава неясен. Тогава за какво плащаме? За услуги? За здраве? Днес да кажеш
„плащам за здраве” звучи безсмислено. Въпреки това, ти получаваш определена здравна
услуга за определена цена. Неудобният момент тук засяга онзи интересен аргумент в
медицинската етика, че не е редно да използваме „медицински метод за немедицински
цели”. Въпреки че се използва предимно по отношение на етическите дебати по
проблемите на семейното балансиране, тази критика намира своето място и в сферата на
козметичната хирургия. Медицинските технологии дадоха възможност на хирургията да
се развива изключително бързо. Днес сякаш ползите от козметичната хирургия са поскоро по отношение на някакви не-медицински цели. В САЩ се изправиха пред
проблема, доколко козметичната хирургия е традиционна медицина през 2005 г. (Cook,
2005). През посочения период броят на извършените козметични операции е
изненадващо голям. Като причина за това се посочва все по-голямата популярност на
предаванията в риалити формат, в които участват личности с козметични корекции. В
САЩ са излъчвани дори формати изцяло фокусирани върху козметичната хирургия:
„Extreme Makeover” на телевизия ABC, „I Want a Famous Face” на телевизия MTV (Cook,
2005).
През 2018 г. противоречива реклама успява да накара обществото на Обединеното
кралство да реагира на злоупотребите в сферата на козметичната хирургия. Рекламният
продукт отново е провокиран от предаване в риалити формат, в който отново участват
млади дами с козметични корекции, но самата реклама не издържа на елементарни
етически критерии. Клипът промотира процедури за уголемяване на бюст и диетични
таблетки. Основната критика, която налага преразглеждане на политиките за
рекламиране на такъв тип продукти е, че рекламата експлоатира несигурността на
младите жени (Cook, 2018a). От перспективата на етическите измерения на рекламата,
целевата група, към която е насочена рекламата, попада под категорията уязвима група,
която лесно може да бъде манипулирана (Александрова-Янкуловска и Веков, 2014).
Отново през 2018 г. в Австралия бе започнато съдебно дело срещу козметичен
център (The Cosmetic Institute TCI). Центърът е бил създаден като конкуренция на
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евтините козметични операции в съседните на Австралия страни - Тайланд и Виетнам.
За кратко време той придобива статут на „най-бързо развиващата се компания” в
страната (Cook, 2018b). От икономическа гледната точка не виждаме нещо кой знае
колко специално: услуга на ниски цени, бързо набираща популярност сред общността.
От друга страна обаче се наблюдават вреди за потребителите поради ниското качество
на същата тази услуга. Доколко са оправдани икономическите загуби не можем да кажем,
но от етическа гледна точка трябва да се намери вариант пострадалите клиенти да бъдат
компенсирани спрямо нанесената им вреда.
Това, което виждаме чрез тези три примера, е че когато на медицинска услуга
сложим цена и я предоставяме за не-медицински цели, медикът се отчуждава от своя
продукт. Този продукт вече не е негов, а на някого другиго. И ако Маркс би казал, че
продуктът принадлежи на капиталиста, а не на работника, който го изработи (Маркс и
Енгелс, 1985), то днес продуктът принадлежи на клиента. Последният ще е собственик
на обекта на труда дотолкова, доколкото той го изкупува от първия. Това не е услуга или
продукт изцяло в полза на обществото, а е услуга или продукт в полза на две конкретни
лица: на предоставящия услугата (който има чисто финансова печалба) и на клиента
(който би следвало да е удовлетворен от една качествена услуга).
Отчуждение от акта на производството в процеса на труда
Как медицината се отчуждава от акта на медицинското действие (медицинския
труд)? От Античността почти до края на ХХ век медикът винаги е бил физически до
пациента, за да лекува и тялото, и душата му, разглеждайки ги като едно цяло през
призмата на холистичната медицина (Анов и Александрова-Янкуловска, 2014;
Джиганска, Маринова и Добрилова, 2016). Днес телемедицината представлява сериозно
предизвикателство за холистичния подход към пациента. В най-широк смисъл под
„телемедицина” се разбира взаимодействие между лекар и пациент, осъществено чрез
телекомуникационни технологии (Wootton, 2001). Поради достъпа до Интернет с висока
скорост, телемедицината спасява животи по всяка точка на света. Тя преодолява
физическото пространство и дава възможност медицинските действия да се извършват
изключително бързо. Винаги ли трябва да се възползваме от тази възможност?

Ethical Studies (ISSN 2534-8434), Vol. 5 (3), 2020

Форми на отчуждение в…

83

Все по-голямото внедряване на телемедицината в ежедневната медицинска
практика показва, че специалистите трябва да са внимателни с тези технологии.
Прекомерно бързото внедряване на новите технологии може да доведе до ситуации, в
които използването им е неуместно и етически неприемливо. Такъв е случаят със
съобщаването на лоши новини на пациент чрез робот или отдалечени средства за
комуникация, без да може да се предложи адекватна емоционална подкрепа и да се
спазят разработените протоколи за съобщаване на лоши новини.
Медицинската

практика

винаги

е

изпитвала

огромни

трудности

при

съобщаването на лоши новини на пациентите и техните семейства. За изпълнението на
тази нелека задача се изисква подготовка и план за действие (Michaels, 1983). В научната
литература можем да намерим различни модели и ръководни принципи за тези случаи,
но това, което ги обединява, е изискването за „слушане със състрадание и разбиране на
значението, което пациентите приписват на лоши новини” (Rabow & McPhee, 1999). Във
времето на телемедицината, не само специалистите отбелязват, че им липсват знания и
умения относно съобщаването на лоши новини (Orgel, McCarter & Jacobs, 2010), но и
проявата на състрадание става все по-трудна. Етическите принципи в телемедицината не
се различават в същността си от традиционните принципи в медицинската етика. Те дори
са много по-удобни за прилагане поради това, че са по-близо до действителната практика
и по-далеч от философската абстракция. Телемедицината се ръководи от следните
етически принципи: вярност; компетентност; прозрачност и информирано съгласие;
тайна и конфиденциалност; приемственост на грижата (Chaet, Clearfield, Sabin &
Skimming, 2017). Спазването на тези принципи е от значение за качеството на грижата
към пациента, когато се предава информация чрез технологиите на телемедицината. Тези
принципи ще послужат за индикация доколко е уместно да се съобщават лоши новини
чрез робот.
Принципът на вярност представя задължението на медика да постави интереса на
пациента на първо място и да минимизира и дори елиминира всякакъв конфликт на
интереси (Chaet, Clearfield, Sabin & Skimming, 2017). Chaet и колектив описват принципа
за компетентност като широкообхватен. Той включва предоставяне на обективна и
актуална информация за интернет сайтове, както и изискване за професионална
квалификация при индивидуални запитвания. Най-важният момент в принципа на
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компетентност е задължението лекарите да са наясно с ограниченията на технологиите в
грижите за пациентите. Това изисква професионална преценка за определяне на типа
грижа, подходящ за пациента, и на подходящия момент да се премине от телемедицина
към грижа за пациента до неговото легло (Chaet, Clearfield, Sabin & Skimming, 2017).
Принципът за информираното съгласие изисква прозрачност към пациента и
бъдещите пациенти по отношение на представяната информация. Той налага пациентът
да е запознат с особеностите на телемедицината, тъй като те могат да окажат влияние
върху процеса на вземане на клинично решение.
Светът на Интернет повиши изискванията към съхраняването на конфиденциална
информация. Принципът на тайната в телемедицината изисква всеки сайт за „здраве” да
обяви политиките си за конфиденциалност на събраните потребителски данни. Лекари,
които колаборират с такива сайтове, трябва да са съгласни с такива политики и да се
въздържат от работа със сайтове, които не обявяват ясно своите политики за
конфиденциалност (Chaet, Clearfield, Sabin & Skimming, 2017).
Принципът на приемственост на грижата представлява задължението да не се
изоставя пациентът и да се осигури приемственост в грижите за него, независимо дали
се предоставят чрез телемедицина или физически. Лекарите трябва да насърчават
пациентите да потърсят традиционна грижа, когато това е необходимо (Chaet, Clearfield,
Sabin & Skimming, 2017).
Неспазването на тези етически принципи води до отчуждение от акта на
медицинското действие. Ще илюстрираме това чрез случая на Ърнест Кинтана. През
2019 г. господин Кинтана научава чрез робот лошата новина, че медицинските
работници няма какво повече да направят за него и че прогнозата му е смърт в близко
бъдеще (Cook, 2019). На корпуса на робота има дисплей, на който пациентът вижда
лекуващия лекар, докато медицинска сестра управлява дистанционно робота. Този начин
на комуникация с пациентите в телемедицината е стандартен. Контактът с пациента е
бърз и достъпен. Кинтана почива два дни по-късно. Къде е проблемът в този казус?
От гледна точка на етическите принципи на телемедицината се забелязва проблем
с принципа на компетентността. Специалистът взема погрешното решение как да
съобщи лошата новина. Принципът на компетентността ще изисква в този момент да се
премине от телемедицина към класическа грижа за пациента. Поради особения характер
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на информацията, която трябва да се предаде на пациента, тя не трябва да бъде поднасяна
от разстояние, а специалистът трябва да бъде до самия пациент, за да може да прояви
необходимата съпричастност и да му окаже емоционална подкрепа. Това физическо
отдалечаване на лекаря от пациентите създава отчуждаване от акта на медицинското
действие – грижата до леглото на пациента. Парадоксалното в случая с господин Кинтана
е и това, че медицинска сестра управлява робота, но не общува с пациента. Защо на нея
не е делегирано правото да осъществи комуникация, след като тя присъства до леглото
на пациента, а лекарят (по обективни или други причини) не? По-добре ли е лошата
новина да бъде съобщена от робот, отколкото от медицински професионалист, който е
член на екипа и вече е изградил връзка с пациента? Не е ли време да се преосмислят
йерархичните правила в медицинските екипи и съществуващите табута относно
комуникацията на медицинските сестри с пациентите? А дали това не е израз на
четвъртата форма на отчуждение (отчуждение от другите работници, т. е. от колегите),
описана от Маркс? Но това ще запазим като научен интерес за друга наша публикация.
При всички случаи дискусията по повдигнатите въпроси е особено актуална и
належаща предвид факта, че технологиите вече навлязоха в медицинската практика, а
ние все още не сме се научили как да проявяваме съпричастност и емпатия по Интернет.
Не бива да забравяме, че подкрепата за пациента е изконна ценност в медицината още от
възникването ѝ като професия. Всеки път, когато технологиите на телемедицината се
употребяват, без да се спазват определени етически принципи, специалистите ще се
отчуждават от медицинското действие и от своите пациенти. Това отчуждение от акта на
медицинското действие ще сведе последното до нивото на съвсем обикновена пазарна
услуга.
Отчуждението като феномен ще оказва влияние в медицинската практика.
Доколко ще му се позволи да оказва негативно влияние зависи от всички нас –
медицински професионалисти и пациенти. Това, което можем да се опитаме да направим,
е да потърсим възможности как отчуждението да влияе положително.
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Abstract
This article reflects on the significance on ongoing pandemic and changes in maternity care
services and experience of pregnancy. The main change is in the transformation of
communication from face to face to online and so, the question remains – is it possible to
communicate only in distant, remote ways and to understand the full experience of pregnancy.
Key words: maternity care, COVID-19, pregnancy, communication.

Въведение
Предмет на изследване в статията са пренаталните грижи и влиянието на
настоящата пандемия от КОВИД-19 върху цялостното преживяване на бременността –
от здравните аспекти и физическите измерения до психологическите импликации и
травми, които епидемията неизбежно нанася. Конкретното място на среща е т. нар.
женска консултация, без значение дали чисто като физическо пространство, или като
услуга в помощ и съдействие на бременната жена.
Женската консултация е мястото, където бременната и лекарят осъществяват
комуникацията помежду си. Доколко и как тази комуникация очертава собствените си
граници в условията на пандемия, е основният въпрос, който настоящата статия задава.
Възможна ли е комуникацията без тела, без всички онези белези на телесността, които
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ни определят на живо и изчезват онлайн? Какви са предимствата и недостатъците на
медицината и комуникацията от разстояние? Кое се променя и кое остава постарому?
Бременността между биологията и въображението
Бременността и любопитството обикновено вървят ръка за ръка, съпроводени от
търпеливо очакване и несигурност. Културното значение на бременността като
преживяване на родителите е не просто стъпка към практиките за отглеждане и
възпитание на детето в едно общество, но и неизбежна връзка с тях. Скритите аспекти
на бременността и раждането са част от човешкото въображение като части от
непознатото и интимното, докато науката и медицината разполагат същите изцяло в
сферата на един нов тип въображение или представа, доминирани преди всичко от
информацията. От друга страна, бременността като време и преживяване върви ръка за
ръка с приемането на неизвестността, която всъщност наричаме не съдба, а бъдеще.
В повечето езици съществува израза „чакам дете“ (to be expecting, in gutter Hoffnug
sein) като очакването дарява родителите с време да приемат новороденото такова каквото
е. Така бременната жена и нейното преживяване се оказват въвлечени в полето на
технологията, дори и поради самия факт на нейното съществуване, което до голяма
степен определя и репродуктивните избори на жената. Едновременно с това „всяка една
бременна жена се превръща в морален философ на частното” според Рап, в обитател на
една радикална интимност, която едновременно стеснява и не освобождава от тежестта
на избора и въображението. Към дискурса на риска, с която бременността се асоциира,
се добавят страховете, фантазиите и фобиите на самите бременни жени относно
допустимите граници на това, което разбираме под възможно и желано: бременност,
раждане, майчинство, родителство и т.н. Зад всеки един избор по време на бременността
и раждането стои необходимостта от въобразяването на определена граница и тежестта
от превръщането й в реалност. (Rapp, 1999)
Женската консултация
Акушерството и гинекологията се превръщат в проблемни полета, неразривно
свързани с процесите на изграждане на модерните национални общества, и обект на
внимание и контрол, неприсъщи за други области на медицината. Женското поведение се
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оказва натоварено със символно значение за наличието или отсъствието на модернизация
в конкретната страна.
Женската консултация в частност е типичен пример за взаимодействието
публично/частно, като от една страна, отразява големите социални и политически
измерения на демографските, здравни и семейни политики, а от друга страна, е свързана
с малките измерения на дълбоко интимния, вътрешен свят на индивида, каквито по
същество са периодите на бременност и раждане.
В рамките на женската консултация се осъществява и срещата между бременната
жена и нейният лекар, превръщайки се в основно място за комуникацията помежду им.
„Отношението лекар – пациент, породено от общата им среща в клиничната практика,
лежи в сърцето на съвременната медицина“ (Epstein, 1993). Tо възниква не поради болест
или увреждане, а във връзка с нормалното състояние на бременност.
Спрямо процеса на медикализация обаче, бременността се дефинира като
състояние, изискващо повишен контрол и внимание, а именно като риск. Това от своя
страна

води

до

повишаване

степента

и

усещането

за

дехуманизация,

институционализация, технологизация, изолиране на жената от преживяването на
собственото й тяло и т.н. Оперирайки в призмата на съвременността, водещата дихотомия
по отношение на бременността и пренаталната грижа е естествено/изкуствено. Налице
са две противоположни тенденции в процеса на майчина грижа: „твърде малко, твърде
късно, и твърде много, твърде скоро“ (https://www.healthynewbornnetwork.org/hnncontent/uploads/Paper-2-Miller-et-al-2016.pdf). Втората изразява свръхмедикализацията на
бременността и раждането, които според много автори са в основата на т.нар. disrespectful
(abusive) maternity care: незачитане на репродуктивната автономия и права,
репродуктивно насилие, физическо насилие, липса на съгласие и конфиденциалност,
дискриминация, неподходяща употреба на интервенции. Как и доколко настоящата
пандемия би повлияла на тези тенденции, ще бъде дискутирано в хода на анализа.
Граници на комуникацията лекар – пациент
Комуникацията лекар – пациент е сложно междуличностно взаимодействие, което
изисква споделено, общо разбиране за емоционалното състояние на всяка от страните в
него. Активната комуникация не изисква задължително повече време, осигурява
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взаимодействие, намалява несигурността, повишава доверието и устойчивостта на
самото отношение. В рамките на женската консултация тя се осъществява на живо, лице
в лице, под формата на диалог между бременната и лекаря, в който последният е преди
всичко слушател и интерпретатор на получената информация. Именно активното
слушане подпомага интегрирането на психосоциална и здравна информация и създава
самото отношение, лежащо в сърцевината на съвременната медицина. В основата на
неефективната комуникация лекар – пациент стои неумението или невъзможността на
лекаря да чуе добре казаното от пациента.
Основно предизвикателство пред лекаря е да бъде в състояние да определи
степента на възможностите на бременната жена за взимане на решение. И всичко това се
случва единствено и само лице в лице, защото, както казва Агамбен, „лицето е найчовешкото от нещата, а езикът, думите са нашата откритост в света, нашето лице…“.
(https://illwilleditions.com/when-the-house-is-on-fire) Основният въпрос, който настоящата
статия задава, е дали тази откритост и това лице биха били възможни изцяло пренесени
дигитално, там където всъщност няма лица, а изображения, там където живото човешко
тяло е просто една екстензия на машината. Според доклад на Европейския Борд Колидж
по акушерство и гинекология (EBCOG) стандартите за майчино здравеопазване
предполагат въплъщаване на следните принципи: всяка жена има право да получи найудачната грижа през всяка фаза от своето майчинство; добрата комуникация лекарпациент е съществена за ефективната и навременна грижа, както и за добрата
информираност на бременните жени относно техните репродуктивни избори.
Сигурността

следва

да

бъде

водещ

приоритет

в

клиничната

практика.

(https://www.ebcog.org) Добрата комуникация и подготвеност на специалистите за
разпознаване на различните случаи (вкл. такива на домашно насилие или психически
заболявания) е водеща. Следродилната грижа би следвало да осигури информация за
кърменето, грижата за новороденото, родителските умения и местни групи за подкрепа.
Комуникацията на живо има своите неоспорими предимства, а понякога и недостатъци,
произтичащи от наличието на специфични комуникативни шумове. И все пак, как
лекарят може да чуе пациента, ако не вижда очите му, каква част от получената
информация би могъл действително да разбере, дори и предвид факта, че понякога езикът
е средство за недоразумения?
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Бременност и КОВИД-19
„В момента наблюдаваме как светът се приспособява, акушерките провеждат
някои консултации по телефона, така че посещението за преглед на състоянието и
растежа на плода да се съкрати“, казва Каде. „Очаквам бременните да разберат, че
се срещат с медицинските специалисти по-рядко, за да предпазят от зараза и себе си,
и

специалистите,

а

прегледите

на

живо

са

само

при

необходимост.“

(https://www.unicef.org/bulgaria)
2020 година е определена от СЗО като година на сестрите и акушерките, в чест
на рождението на Флоранс Найтингейл; в същото време епидемията от КОВИД-19
избра именно тази година за своето разпространение. Независимо че липсват преки
данни за пренос на коронавируса от майката към плода или за по-висока заболеваемост
на бременните в сравнение с останалото население, несигурността и съмненията
остават, а управлението на риска доведе и до промени в сферата на майчиното
здравеопазване, като ограничи контактите между бременните и техните лекари и
акушерки лице в лице. Какви ще бъдат ефектите от тези промени върху цялостното
възприемане и преживяване на бременността, все още е трудно да се каже. Дали
вървим към ерата на виртуалните тела? Ще имаме ли нужда от телата си изобщо?
Ситуацията с КОВИД-19 засегна в еднаква степен както медицинския персонал, така
и пациентите, увеличавайки многократно рисковете и за двете страни. Там, където
това бе възможно, визитите при лекаря станаха онлайн или по телефона, посещенията
и възможността за присъствие на близки се редуцираха с цел ограничаването на големи
струпвания на хора. Болниците се превърнаха в част от местата на зараза,
своеобразно бойно поле, в което врагът е невидим и много зловещ. Пенсионирани лекари
бяха призовани да се завърнат, а току-що завършили медици или студенти също поеха
част от дейностите – на практика лекарите по света се оказаха малко.
Всички промени в сферата на женските консултации имат за цел ограничаване
риска от разпространение на заразата както сред самите бременни, така и сред
персонала. Дотук добре, но намаляването на срещите на живо доведе до създаване, или
по-скоро до затвърждаване, на старите стигми в рамките на репродукцията и
майчиното здравеопазване в частност. Най-ощетени откъм достъп до услуги са тези
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бременни с липсващи компютърни умения, без достъп до компютър, или с езикови
бариери – същите тези, които бяха по-маргинално представени и преди.
Независимо че липсват преки данни относно повишаването на нивото на
тревожност и депресия сред бременните поради КОВИД-19, все пак в интервю д-р
Маламова признава, че „зачестяват случаите на психическо безпокойство при
бременните жени вследствие на пандемията. Бременността е достатъчно стресов момент,
а за нас той се допълни и от това, че не успяхме да видим как протича тя, както и как се
развиват бебетата“, коментира акушер-гинекологът. В усложнената ситуация тя е
прибегнала до използването и на съвременните технологии, но е категорична, че те не
вършат работа във всеки случай: „Имаме вайбър група в нашата женска консултация, с
която се подкрепяме взаимно. Не можем обаче всяко едно състояние да го лекуваме
онлайн“. (https://bgnesagency.com/)
Репродуктивен избор в условията на пандемия
Изборът на място на раждане е ключов за дихотомията изкуствено/естествено. В
страните от ЕС с традиции в домашното раждане се наблюдават две противоречиви
тенденции вследствие на пандемията: ограничаване на домашното раждане заради
съкратен персонал или ограничен достъп до транспорт, или неговото промотиране с цел
избягване на ненужна хоспитализация и ограничаване на риска от разпространение на
заразата. Присъствието на близки по време на раждането и след него, както и достъпът
до аналгезии и упойки също се променят в резултат на пандемията. Там където за това
изборът е бил голям, сега се стеснява или ограничава. В страните от Източна и Централна
Европа, където репродуктивните избори винаги са били ограничавани и силно
централизирани, подобни рестрикции не правят впечатление.
Постнаталните грижи и кърменото също се съобразяват с новите условия:
препоръчва се носенето на маски; добра хигиена; кърменето дори и при КОВИД
позитивни майки като цяло се насърчава, тогава когато състоянието на майката е добро.
Установена е известна зависимост между заболяването и процента на преждевременните
раждания. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7286236)
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Заключение
Пандемията от КОВИД-19 през 2020 г. променя радикално света такъв, какъвто

го познаваме, като една от най-радикалните трансформации засяга общуването и
възможността за събиране на хора и контакт лице в лице. Доколко е възможно светът да
се пренесе онлайн, а оттам и услугите във важни, структурни сектори, каквато е
медицината, е въпрос с много неизвестни, а дали платформите и онлайн комуникацията
биха могли да подменят реалността и автентичните отношения между хората, предстои
скоро да разберем. Вероятно в съвсем близко бъдеще хибридните форми на присъствие
и комуникация между реално и виртуално ще се материализират, а границите между
реално и въображаемо ще бъдат на практика заличени. В този смисъл и с много
условности ще е възможно говоренето за граници, доколко последните предполагат
известна крайност, ограниченост, разположеност, дори телесност. Когато нещата се
изведат отвъд собствените им ограничения, те не изчезват, но се превръщат в други. Така
както грижата предполага присъствие – тя би могла да се полага от разстояние, но без
живото, телесно присъствие на другия, поради който е породена, не би могла да се
осъществи напълно и докрай по изцяло виртуален начин. Дали вървим към време, в което
живото включване ще бъде лукс или оксиморон, дали това е непременно хубаво, какво
ще изгубим, ако загубим лицата си?
БЕЛЕЖКИ
[1] – „Да бъдеш в добра надежда, с очакване за хубав край“ (преводът от немски е мой Л.К.).
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ЕТИЧЕСКОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МИНИМАЛИЗЪМ
ДАНИЕЛА СОТИРОВА
Технически университет – София
dasotirova@yahoo.com
ТHE ETHICAL LIMITATION OF DIGITAL MINIMALISM
DANIELA SOTIROVA
Technical University - Sofia

Abstract

Conceptualization of digital minimalism is discussed in this paper - a new term that appeared
in 2019. The intention is to define the phenomenon and consider its chances to be a stopper or
regulator of our occasions today, when digital connectivity is about to become our primary
social reality. Proposed interpretation is in the perspective of moral philosophy and applied
ethics, and a problematizing the reasonable restrictions of using ICT in comparison with the socalled hungry (restrictive) digital diet is offered. A critical reflection on minimalism and the
ethics of minimalism is developed as a limitation that became necessary when the narrative of
techno-maximalism has already been exhausted. Apart from being philosophical, digital
minimalism is also seen as behavior that requires regulation, as well as rules and advice. Digital
minimalism today is becoming an important but neglected component of digital competence.
Keywords: digital minimalism, limitation, digital experience, ethics of minimalism, digital
competence.

Уводни думи: „дигитална гладна диета“ или разумно ограничаване?
Еволюцията

на

информационно-комуникационните

технологии

(ИКТ)

е

социалният феномен, който променя битието ни със стряскащи темпове. Последиците от
това стават все по-неопределими като посока и дългосрочен ефект. Хуманитаристът (и
етикът сред тях) са онези експерти и образоващи групи, които са длъжни да удържат във
фокус картината на накърнено „човешко условие“ и „участ“, като опазват традиции на
критическия поглед и на философска рефлексия върху агресията на новото.
Заедно с „препатили“ програмисти и потребители в мрежата, социални мислители
днес алармират за зависимости и пристрастяване към ИКТ, настояват за паузи и бягства
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в ежедневието от компютри и смартфони. Наистина диктатът на дигиталното общуване
нарушава дълбоко вкоренени разбирания от „старото“ ни аналогово битие. Вече загубват
смисъл думи, означаващи жизнени сфери от

„прекрасния стар свят“ на

доинформационното общество - в дигиталния живот се стопяват пространствени и
времеви разлики между продукт и неговото разпространение, между дом и месторабота,
образование и труд, работа и почивка, интимност и публичност.
Ще отделя промяната в смисъла на ключово за традицията на моралната
философия понятие - опит. Въвежда се и набира популярност словосъчетанието
дигитален опит - взаимодействие между човек и организация, възможно само чрез
дигиталните технологии (Reyes, 2019). Без съмнение тази дигитална трансформация
преобразява неусетно отношения, приоритети, текущи отговорности. Смятам обаче, че
са неприемливи алармизма и вторачването в опасностите от новото, които като че ли
са характерни за философско-футурологичното разсъждение, търсещо упование в
непреходното и „изконното“. Досега почти всеки разлом е бил посрещан с тревога и
страх, с често настояване, че бъдещето е мъчилище. Различават се по-малко на брой
гласове на „разумни оптимисти“, склонни към прагматична рефлексия върху дигитален
опит. Тук е уместна сентенцията на О. Уайлд „всички сме в канавката, но някои от нас
гледат към звездите“ (Wilde, 2001). Приемаме, че ИКТ драстично са променили живота
и са объркали досегашните ни представи за опитност, но никой не смята, че трябва да
режем оптичните кабели – всякакъв „компютърен лудитизъм“ е абсурден. Нараснало е
обаче очакването за рационализация на новия опит и за по-ефективно адаптиране към
цифрово съществуване. Интернет и другите социални медии не унищожават човешкия
свят, но начините, по който те ни влияят, се нуждаят от контрол и самоконтрол. В
определени моменти е нужно вглеждане и преподреждане на приоритетите чрез
осмисляне на това какъв вид иновации са за предпочитане сред многото възможни.
Приоритизирането и изборът са важни почти за всеки във всекидневните му действия
в дома, офиса и на публични места. Лавинообразно нараства предизвикателството да
търсим свои обосновки на въпроса как да проектираме и контролираме всепоглъщаща
инфосфера, в която сме потопени. Екстремните призиви и рецепти за тотално отричане
от употреба на ИКТ не вършат работа. Гладната диета на отказ от дигитална
комуникация е неосъществима за повечето хора. Подлагането на „дигитален детокс“
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често, редовно или пък рязко трудно постига траен ефект. Необходима е по-задълбочена,
т.е. - ценностно осмислена и персонално възприемана изпробвана стратегия на
поведението.
Нека да започнем с ограничаването, отговаряйки на удачно подбрания фокус на
конференцията по етика. Ограничаване е дълбоката същност на разглежданата в този
доклад алтернатива. При него има определяне на репери и бариери, правила и съвети,
чието формулиране не е само техническа задача по обобщаване на преживяно и
наблюдавано.

Ограничаването

има

социално,

индивидуално-психологическо,

поучително-възпитателно измерение. Ето защо етиката на ограничаването и
самоограничаването е неизбежна тематизация. Именно тя е средоточие на разбиранията
за дигиталния минимализъм.
1. Ограничаване, минимализъм и етика на минимализма
Ограничение е понятието, неслучайно събрало вниманието на колегията на
настоящия форум. Под ограничение като посочване на граници се разбира, от една страна
пространствено - като разполагане в дадена среда. То е белег на развитие на
обстановката и контекста на мястото, определящи условията за успешност на дадено
действие или процес. От друга страна, ограничение е термин, с който се назовава слабост,
недостатъчна способност или неспособност и неадекватност за извършване на нещо по
ефикасен начин и с ефективен резултат. И двата смисъла, условно наричани външен и
вътрешен, обективен и субективен смисъл на ограничението, са уместни, когато
разсъждаваме по повод „злоупотреба с ИКТ“. И двете възможни перспективи се отчитат
в настоящия аналитичният преглед и етическа интерпретация на поведенската стратегия
дигиталния минимализъм.
Минимализъм е второто широко използвано понятие, чиято употреба следва да се
напомни и уточни. To е пример за термин, до който интуитивно се прибягва в теми от
областта на изкуствата и архитектурата, програмирането или модата, без да има
консенсусно и дисциплинарно ограничени дефиниции. Ето защо би могло да се приеме
за водещо, че под минимализъм днес се разбира при първо приближаване стил на
живот.

За

него

са

определящи

ценностите

на

антипотребителството

(антиконсуматорсткия стил на живот с ограничения в потреблението). Второ, за
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минимализма е същностно своеобразно самоограничаване в търсенето на цели и
съотнасянето им със средствата за постигането им. Голямата човешка цел да се търси
жизнен смисъл, според минимализма следва да се постига със средства, които не са
свързани с потреблението - то не може да е способ за постигане на целта осмислен живот.
Сред начините за постигането й не би трябвало да има нещо, което да е аспект или
елемент от консумацията. Така във версията на минимализма нематериалните
измерения

на

човешкото

съществуване

изпълват

цялата

територия

на

смислотворчеството.
Минимализмът е идеология (в смисъл на съвкупност от идеи), житейска
философия, нагласи на алтернативен избор и други подобни феномени. Той е вид
желание и поведение, търсещо житейска трансформация, която започва със задаване на
няколко последователни въпроса. Реконструирани, те са част от верига, започваща с
питането какво и колко е необходимо? Рамката за отговор е предварително начертана от
правилото „по-малкото е по-доброто (или повече)“. На второ място е въпросът: кое е
важното? Тук индивидуалните и груповите разнообразия от предпочитания и критерии
за избор нарастват. Следващо е питането без какво още можем (от какво също да се
лишим)?
За проумяване на минималистичната „верига от въпроси“, е полезно да се
вслушаме в резултати от изследвания. В ново проучване (Lloyd, Pennington, 2020: 121–
136) се изтъква, че е съществена разликата между излишно (превишено, прекалено, exeеd)
и липсващо (дефицитно, недостигащо, deficit). Тя е от значение при уточняването, че
минимализмът се свързва с качество на битието и със субективно усещане за
благополучие. К. Лойд и У. Пенингтън изследват чрез метода на интервюто лица,
деклариращи, че са минималисти в житейската си нагласа и свързващи я със съзнателно
намалено потребление и отказ от притежание на вещи. Проучването отделя следните
ключови сфери на значими ценности на минималиста: автономност (независимост и
автентичност), компетентност, духовно пространство, осъзнаване и положителни
емоции. В друго изследване се въвежда конструктът „доброволна простота на живота“
като ценностен избор, съотносим с удовлетвореност и благополучие (Boujbel, D’Astous,
2012: 487–494). Минимализмът като житейски навик и ежедневие често, но не
задължително, се съчетава с проекологично поведение, вегетарианство, духовни
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практики, религиозност, антиваксърство, т.е. – с т.нар. алтернативни житейски избори и
търсене на бягства от „западното“.
Етика на минимализма е уместен термин, когато става дума за ценностен
поведенски избор. Самото словосъчетание има обаче и други смислови употреби –
например, чрез него се изтъква, че човек има първични морални задължения към другите,
но не и персонален морален дълг към самия себе си. По този път се загърбва моралното
отношение към собственото Аз като жив, желаещ и разумен субект на етическа
саморефлексия. Така се пренебрегва хилядолетна философска традиция на ролята на
саморефлексията в изграждане на добродетели, тръгваща още от Аристотел.
Минимализъм също се употребява и в международната бизнес етика като настояване за
придържане към малък брой норми и стандарти, които са универсално разпознаваеми за
всички участници от разнообразни култури.
Има обаче две морални сентенции, и те - с древни корени, които разкриват
консенсусно за всеки днес смисъла на минимализма - „по-малкото е по-добро“ и „всяко
излишество е порок“. Тези максими на минимализма от времето на стоиците, на Сенека
и Марк Аврелий, имат своите адепти в теорията и практиката на дигиталната
комуникация.
2. Стратегията дигитален минимализъм срещу аутсорсинга на автономност
И така, минимализъм – максимализъм е понятийната ос, по която се разполагат
оценките за ефектите върху човешкото поведение от разпространението на ИКТ. Според
К. Нюпорт, авторът на първата книга със заглавие „Дигитален минимализъм“, през
последните две десетилетия е господствал наративът на техно-максимализма (Newport,
2019: 57). Осигуряването на повече информация, по-голяма свързаност, разнообразието
от възможности, предоставяни от платформи и социални медии, са съответствали на
идеалите за индивидуална свобода, част от „проекта на либералния хуманизъм“ (пак
там). Днес обаче е видима и осъзнавана измамната привлекателност на технологичната
свързаност и привидната свободност. Зад нея се развива невидим процес на аутсорсинг
на автономността, както го назовава К. Нюпорт: ние сме предоставили доброволно
независимостта си на икономическия конгломерат от нововъзникващи предприемачи от
Силициевата долина. Липсата на свобода на фона на привидността за нарастването й
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е голямата заплаха за деградация на индивидуалността. Днес пред всеки човек, който е с
лице към монитор или дисплей, болезнено-осъзнавано или неосъзнавано, стои въпросът
„какво се случва с ограничаване на личното ми пространство?“ В каква степен сме
готови, можем и следва да се лишим от комуникация и от технологии или да ограничим
достъпа си до тях, за да не е напълно видимо и прозрачно собственото ни пространство?
Възможността за противодействие и предпазване е индивидуална – такава е
изходната теза на философията на дигиталния минимализъм. Тя е философия на здравия
разум, модерна илюстрация на житейската мъдрост за спасението на давещия се. К.
Нюпорт я дефинира като „…философия на използване на технологиите, при която ние
насочваме времето си, запълнено онлайн, върху внимателно подбрани и оптимизирани
дейности, които подкрепят силно ценните за нас неща, а след това сме в състояние да ги
оставим, заемайки се радостно с нещо друго“ (Newport, 2019: 28).
Дигиталният минимализъм има шансове, когато отминава техно-еуфорията на
максимата повече е по-добре, най-новото е най-доброто. За интернет потребителите е
силно характерно (повече, отколкото за всеки друг потребител) убеждението, че всяко
нововъведение е подобрение – типична грешка по подразбиране. С времето и опита на
боравене с ИКТ тази позитивна нагласа се променя и на индивидуално потребителско
ниво.[1] На социално равнище вече не бързаме да скачаме в индустрия с пореден номер.
На индивидуално ниво започваме да съзнаваме моментите, когато поривът да проверим
Facebook се превръща в нервно потрепване, накъсващ времето ни за „жив живот“.
В перспективата на стремглавото развитие на инфосферата дигиталният
минимализъм е потребност и белег на зрялост на информационното общество или поне
на част от неговите потребители-граждани. Терминът зрялост в подобен контекст е
въведен от Л. Флориди наскоро, а съдържателната му употреба е все още в зародиш
(Floridi, 2016). При евентуално бъдещо разработване на модели за зрялост-незрялост
следва да се отчитат резултати от изследвания за организационното научаване и
развитие. Черти като степен на разнообразие в реакциите, висок самоконтрол и
автономност на поведението са вероятни черти на зряло поведение на потребител на
ИКТ.
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3. От философия към препоръки и правила
Дигиталният минимализъм е кръг от ценностни проблеми, подходящ да се

конкретизира и комуникира публично чрез изпробваната във времето форма на наръчник
или ръководство от поуки. Тя е типична за американската култура, свързана е с
философията на прагматизма и е в унисон с позитивната психология, възникнала също
там през 90-те г. Имената на М. Селигман, М. Чиксентмихай и др., както и въведени от
тях

конструкти

(психологически

капитал,

поток,

позитивно

състояние)

са

разпространени глобално. Стилистиката на блогово писане и персонално споделяне в
социалните медии вдъхват живот на жанра свитък от поуки, удобен и за дигиталните
минималисти. Те тръгват от познатото за философите настояване да започнем със
задълбочено вникване в собствените ценности. Доколко технологичните иновации им
съответстват? В каква степен трансформацията чрез ИКТ ги развива, така че да бъдем
по-удовлетворени и щастливи в ежедневието? Като си задава често подобни въпроси,
човек съумява да забележи наглед дребни заплахи пред вътрешните си устои.
Дигитален минималист е онзи, който умее да превърне източника на недоволство
от принудата на технологичното в инструмент за поддържане на житейското
благополучие. Тревогата и страхът („да не успееш, да не изпуснеш нещо, да не
изостанеш, да не си информиран...“) са състояния, характерни за максималиста. К.
Нюпорт определя идеите си като „упражняване на прагматизъм“ (Newport, 2019: 252).
Но критическата рефлексия би открила близост и съответствие между дигиталния
минимализъм и етиката на утилитаризма с неговите препоръки за оценка на
действието според ползата и щастието за всички засегнати и дори - с директното
съобразяване с приходно-разходния анализ.
Примерен обобщаващ наръчник за ефективно дигитално изключване и/или
минимизиране би включвал съвети за следните стъпки, които могат да са разширявани,
последователно прилагани или частично следвани:
1. Предприеми 30-днешно изключване – своеобразна едномесечна дигитална пауза
(отпуск), ако си позволя това сравнение. След този период е желателно постепенно
и избирателно частично включване отново в някои от медиите с приоритет по
важност, неизбежност и ценност.
2. Цени високото качество на своето свободно време. (Newport, 2019: 167).
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3. Въведи отново работен режим, но използвайки минималистски екран, т.е.
такъв, който ти задава ограничения кога, как и колко време може да си служиш с
него.
4. Предпочитай по-бавните медии.
5. Използвай социалната медия като професионална. Изтрий други социални
медии от телефона си. (Newport, 2019: 222-223).
6. Търси дейности – реални и виртуални, които предполагат и изискват повече
действителни и добре структурирани взаимодействия между участниците.
7. На работното място поддържай в служебните онлайн разговори стратегията да
са предварително планирани и фиксирани като продължителност.
8. Не проверявай електронната си поща по-често от три пъти дневно.
9. Избягвай да натискаш бутон Like. Стреми се да не правиш коментари в
социалните медии.
10. Определи свои правила за използване на ИКТ, в които отделяш необходими и
пожелателни (свободно-избираеми) медии за ежедневните ти професионални и
личностни отговорности и интереси. Запиши тези правила в два списъка и ги сложи
на видно място. В ежедневието си се опитай да се ръководиш от изписаните съвети.
Предложеният отворен персонализиран списък е удобна първа крачка за онзи,
който е решил да възприеме философията на дигиталния минимализъм.

4.

Дигиталният

минимализъм

като

компонент

на

дигиталните

компетентности
Дигиталната

компетентност

е

призната

за

една

от

осемте

ключови

компетентности, съгласно европейски препоръки от 2006г. (Еuropean Parliament and the
Council, 2006). В широк, но достатъчно точен смисъл тя е умение за отговорно, критично
и творческо използване на ИКТ, така че да се постигат цели в работата, обучението,
свободното време и включването в общности. Какво е особеното на тази нова
компетентност, как и поради какви основания тя може да се мисли критически и
етически? Има ли в нея място за самоограничаване?
Нека напомня, че под компетентност се разбират съществените индивидуални
различия (характеристики), които спомагат или пречат за ефективното представяне на
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личността. Понятието изтъква успешното (най-доброто) постигане на желани резултати.
Терминът навлиза в употреба през 70-те години, макар че има публикации с тази дума
още от началото на 60-те г. Вероятно първата е на Р. Уайт (White, 1959: 297–333). Чрез
статия на Д. Маклелънд обаче за първи път се популяризират термините за компетенция
и компетентности - в единствено или множествено число, но тук няма да se разглеждат
аргументите „за“ и „против“ (Macclelland, 1973).
Новият конструкт бързо става полезен в управлението на хора, защото фокусира
вниманието върху развиващи се социално ценни умения. Дискусиите за компетенциите
продължават и днес. Като консенсусно приемани компоненти се открояват следните
тези: първо, компетентностите са отличителни характеристики на изключителния
изпълнител и второ - те са вътрешните черти, които позволяват на индивида да се
представи по-добре в дадена задача, роля и ситуация. Двете идеи очертават културни
различия, имащи роля на ограничители - дали представянето или know how са приоритет,
за да е оценяван някой като компетентен в дадена култура? Тук специфичните
особености са забележими: във Франция се изтъква know how-то като същност на
компетенцията; тя е на първо място когнитивен феномен. Знанията, които притежаваш,
както и университетът, в който са придобити, имат ключово значение в кариерното
развитие в тази държава. За разлика от Франция, в англосаксонския свят се изтъква
приоритетно реалното представяне в ситуацията. Тези културни ограничители започват
да се изследват след 90-те години. Според Дж. Боак ‘competency’ (компетентност) на
“американски английски“ означава похвала и комплимент – нещо различно в сравнение
с британски английски, където ‘competence’ (превеждано по-скоро като компетенции на
български) се използва като стандарт за длъжности и трудови позиции (Spenser & S. M.
Spencer, 1993).
Дигиталната компетентност често се разбира стеснено - с акцент върху
експертно-техническа подготвеност. Това „дефиниране“ не оставя място за осмисляне от
позициите на лични, социално-значими и културно-специфични ценности. Какво е
мястото

на

дигиталната

компетентност

като

умение

и

способност

за

самоусъвършенстване – това е формулировката на важен, но пренебрегван въпрос. В
административни документи след 2016 г. вече е отделена обща комуникативна
компетентност, чийто елемент е дигиталната. Тя става в по-голяма степен обект на
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самоконтролиране и на лична отговорност. Подразбира се, че зрелият индивид я
притежава, насочва и развива.
Философията и правилата на дигиталния минимализъм е наложително да бъдат
вплетени в моделите за дигитална компетентност и тяхното тиражиране в
образователната практика и домашното възпитание. Показателно е че новопоявяващи се
конструкти, които описват процеси на глобалното и уязвимо „човешко условие“,
присъства идеята за минималистично дигитално потребление. Например културна
интелигентност е подобно ново понятие за чертите на желано поведение. Друг
отскорошен конструкт е сръчност (англ. - dexteritу). (Molinsky, 2013). Чрез такива
модели се търси баланс на глобално, дигитално и крос-културно, като се изтъкне
способността за самоограничаване на субекта – индивид или общност.
Интеркултурната и междуекспертната динамичност са необходими и неизбежни
за младите попълнения работна сила - онези, които често наричаме таланти. Гъвкавото
адаптиране е важно умение, а то изисква пауза, степени на независимост от ИКТ,
открито съзнание и свободно време за саморазвитие. Дигиталният минимализъм се
оказва аспект от културно-интелигентното поведение. Той също задава „мяра“ за
отговорно прилагане на „арсенала“ от комуникативни средства, което да не нарушава
човешкото благополучие и автономност.
Заключение
Дигиталната свързаност е предизвикателство за нашето поведение и ценностни
приоритети. Подобряване и увеличаване не винаги са безпогрешни стъпки в този нов
свят. Губейки умения да общуваме в реалния живот, ние ще осъзнаваме нуждата от
подходящ етически инструментариум за ограничение и самоограничаване. „Дозираният“
дигитален минимализъм е подобна философия и поведенска стратегии, ако искаме да
опазим интимното и лично преживяното в новата публичност.
БЕЛЕЖКИ
[1] Ето актуален пример от опита ми на потребител на Facebook (ФБ): стотици
потребители споделят, че не харесват промененото форматиране, а една част твърдят, че
ще се откажат от тази медия. Няма данни колко са го направили. На фона на това
несъобразяване с мнението на потребителите си струва същите потребители
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информирано да (се) питат за ролята на посещенията в социалната мрежа, които
формират дела на приходите от мобилна реклама на Facebook – 98, 3% от посещенията
във ФБ са от мобилни устройства по данни за октомври 2020г. Нашата комуникация ги
осигурява или „твоето време = на техните пари“ (Hollier and Tang Manifesto. Тhe Light
Phone. www.medium.com/the-light-phone/). Дори само за да намалим своя безсилен
негативизъм, е добре да се вслушаме в съвета на дигиталните минималисти: влизай във
Facebook или в друга аналогична масова социална мрежа веднъж седмично.
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Abstract
The main objective of this article is to demonstrate why establishing the criterion of reason
responsiveness is only a necessary condition for the successful (in both moral and
epistemological terms) implementation of telepresence robots as moral prompters (reasoners).
By extrapolating the use of Kantian and utilitarian first-order normative theories to the field of
machine ethics, I examine why some of the main difficulties in arguing for such moral
prompters – consequently, for the development of telepresence robots as potential moral
advisers and moral observers – derive from the fact that their application raises some significant
moral dilemmas which go beyond the field of machine ethics as such. Clarifying why those
dilemmas are unsolvable, I try to demonstrate why not only strong, but also weak ‘moral’ AI
scenarios require further investigation.
Key words: machine ethics, moral epistemology, Kantian and utilitarian first-order normative
theories, telepresence robots
1. Introduction
In this paper, my primary objective is to demonstrate why not only so-called strong AI
(which aims at developing a human-level of cognition in a computer), but also so-called weak
AI (which assumes computing and updating data to assist human agents in making moral
decisions) (Savulescu and Maslen, 2015: 84) raises serious concerns about the moral
enhancement in the field of telemedicine. Those concerns are evaluated from the perspective of
machine ethics whose ultimate objective is to build artificial autonomous moral agents
(AAMAs). Analyzing the origin of the challenges faced when humans try to design ethical
intelligent agents (Anderson and Anderson, 2007), one sееs why AI functioning as a moral
prompter cannot guarantee the role of AI as a means to moral enhancement (Klincewicz, 2016),
even if one assumes that AI can be successfully developed so as to persuade reason-responsive
people.
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(where by epistemic one understands the verification of ethical principles guiding the
computational process of decision-making) does not mean that those agents are moral by
default. One of the main reasons for taking such a stance is that what is recognized as ‘right’ in
epistemic terms is not necessarily ‘good’ in a moral sense.
In practical terms, I examine a relatively recent example triggering some strong
objections to the adoption of a telepresence robot in a hospital environment. I raise a hypothesis
that even if the telepresence robot is considered as well built in technical terms, it cannot
successfully function as a moral adviser nor as a moral observer (viz., as an explicit ethical
agent) (Moor, 2006), since it fails as a moral prompter (viz., as an implicit ethical agent) (Ibid.).
The reasons behind such a hypothesis are that communicating sensitive info about end-of-life
treatment reveals why modifying the health care providers’ approach cannot be successfully
carried out, unless it is firstly specified in the scope of building agent-agent trust (Klincewicz,
2016) (Nickel, 2013).

1.1. Key Concepts and Clarifications
Analyzing Anderson and Anderson’s statement that “having all the information and
facility in the world won’t, by itself, generate ethical behavior in a machine” (Anderson and
Anderson, 2007: 15) nor would experts find easy solutions due to the fact that “ethics has not
been completely codified” (Ibid.), one can spot the challenge as consisting in how one can
create “an ethical intelligent agent” (Ibid.).
The plurality of combined approaches points towards arguing for two main types of
ethical intelligent agents, namely, for so-called implicit and explicit ethical agents (Moor, 2006:
19-20). While by implicit ethical agent Moor understands a machine that has been programmed
to behave ethically by following some ethical principles, as embodied by its designer, by
explicit ethical agent he means a machine which “is able to calculate the best action in ethical
dilemmas using ethical principles” (Anderson and Anderson, 2007: 15). What is of primary
importance for machine ethics is to “create a machine that is an explicit ethical agent” (Ibid.).
In the field of machine ethics, researchers discern between three sub-fields of AI
expertise. Firstly, AI could be used as a moral environment monitor (which “provides morallyrelevant information about one’s surroundings”), secondly – AI can work as a moral prompter
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whose function is to inform the user about morally important situations or events. In turn, the
third and the fourth types of expertise concern the role of AI as a moral adviser (nudging the
user what one should do) and a moral observer (observing the behavior of the user) (Savulescu
and Maslen, 2015: 84) (Klincewicz, 2016: 174).
The investigations show that the role of artificial moral adviser and that of ideal observer
in Firth’s sense are not mutually exclusive. This is due to the fact that the artificial moral adviser
is supposed to be disinterested, dispassionate and consistent in formulating moral judgments,
similarly to the ideal moral observer (Giubilini and Savulescu, 2018). However, the main
difference is that the artificial moral adviser would lack one important feature of the ideal
observer, namely, that of being ‘absolute’ in moral terms, if by absolute one understands the
capacity of the ideal observer to provide ethical statements which do not contain egocentric
expressions (Ibid.).
Clarifying how one can couple morality with rationality in respect to ethical intelligent
agents would mean to examine the implications of what is called moral reasoning. “Moral
reasoning leads a moral agent to make moral decisions based on relevant reasons, broadly
construed.”; consequently, machine ethics aims to implement that process in a computer
(Klincewicz, 2016: 179). In this context, I would argue that one of the primary objectives of
machine ethics can be defined as reveаling how one can justify the implications of moral
reasoning when adopted by an explicit ethical agent in Moor’s sense, or as Wallach and Allen
cogently coin it, by turning computers into “explicit moral reasoners” (Wallach and Allen,
2010: 6).
Analyzing the role of moral reasoning is important, since it contributes to revealing
whether or not elaborating upon the distinction between so-called strong and weak AI scenarios
(Savulescu and Maslen, 2015: 84) can be extrapolated to what I would call strong ‘moral’ AI
scenarios (looking for an AAMA as an explicit ethical agent) and weak ‘moral’ AI scenarios
(designing an implicit ethical agent, namely, an AMA).[1]
Most researchers clearly argue that building fully conscious artificial systems with
complete human moral capacities is not something which will happen soon if it happens at all
(Wallach and Allen, 2010: 6) (Anderson and Anderson, 2007: 15-24) (Klincewicz, 2016).
However, the main methodological benefit of examining the challenges such a project brings
to light is that in the process of addressing, humans will understand “what truly remarkable
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creatures they are” (Wallach and Allen, 2010: 11). This in turn would shed light upon the issue
of why increasing agent-computer trust (Klincewicz, 2016) (Nickel, 2013) cannot successfully
result in overcoming some ethical dilemmas, unless they are firstly overcome by encouraging
agent-agent trust, as I will show below.

2. Questioning the Role of a Telepresence Robot as an Implicit Ethical Agent
I exemplify the aforementioned challenges in coupling morality with rationality by
analyzing a relatively recent case in which the use of a telepresence robot triggers some strong
moral concerns. On March 10th, 2019 the local U.S. station KTVU published information about
the reaction of the family of a dying 78-year-old man. The family had been left devastated after
a telepresence robot rolled into man’s room to deliver the news that he did not have long to live.
The family of a dying 78-year-old man have been left devastated after a hospital robot
rolled into his room to deliver the news that he did not have long to live:
Ernest Quintana was taken to the Kaiser Permanente Medical Center in the San
Francisco Bay area of California last weekend after suffering breathing difficulties, and died on
Tuesday. His family had known that he would die of his chronic lung disease, but were not
expecting to receive news of his imminent death when a robot arrived at the intensive care unit
on the night Mr. Quintana was admitted. Rather than a doctor to deliver the news that he would
likely die within days in person, one flashed up on a screen on the robot to tell them via video
link. It has sparked outrage among the family of Mr. Quintana, who thought the robot was
making routine visit. Daughter Catherine Quintana said: "If you're coming to tell us normal
news, that's fine. "But if you're coming to tell us there's no lung left and we want to put you on
a morphine drip until you die, it should be done by a human being and not a machine." Part of
the exchange between the on-screen doctor and the shocked family was captured on video by
Annalisia Wilharm, granddaughter of Mr. Quintana, who was alone with him when the robot
appeared. The 33-year-old said she had been told by a nurse that a doctor would be making his
rounds. "This guy cannot breathe, and he's got this robot trying to talk to him," she said. "This
guy is telling him, 'So we've got your results back, and there's no lung left. There's no lung to
work with.'" Ms. Wilharm said she had to repeat what the doctor said to her grandfather because
he was hard of hearing in his right ear and the machine was unable to get to the other side of
the bed. The hospital has defended its use of the robot, insisting that the diagnosis came after
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several physician visits and that it did not replace "previous conversations with the patient and
family members". But Michelle Gaskill-Hames, senior vice-president of Kaiser Permanente
Greater Southern Alameda County, added that hospital policy was to have a nurse or doctor in
the room when remote consultations took place and acknowledged it had fallen short of the
family's expectations. "We will use this as an opportunity to review how to improve patient
experience with tele-video capabilities," she said (Doctor Told California Man He Was Dying
Via Robot Video Call, CBS News, 2019).
The short video recorded by the granddaughter went viral online and got many negative
responses, since it was uploaded on YouTube. Most users described the situation as “cruel” and
“inhuman”, arguing against the lack of compassion and sympathy which the patient deserved.
In a blog called The Re-humanizing Revolution, an anonymous writer described the situation as
a “dystopian”, “inhuman” picture (Anonymous, 2019) by drawing a parallel with “2001 Space
Odyssey” in which the computer HAL 9000 had to inform the spaceship captain that he would
soon be dead (Ibid.). In addition to the thought-provoking arguments regarding the lack of
interpersonal interaction between the doctor and the patient which makes the question “Do you
understand me?” impossible to ask, the anonymous writer emphasizes that ironically, the style
of language used by the doctor resembles that learnt from the 0-1 binary code which robots use:
“since active treatment is not working, we must move to ‘comfort therapy’” (Ibid.).
Drawing on the concerns displayed in the aforementioned example with the telepresence
robot, I try to demonstrate why the difficulties are exacerbated by the fact that they cannot be
successfully overcome neither in favor of rationality nor in favor of morality alone. I present
two important arguments which show why moral dilemmas are irreducible to those triggered
within the field of machine ethics: the complex nature of moral expectations and one “troubling
phenomenon that is not necessarily unique to robots” (Arkin and Borenstein, 2016: 40), namely,
what Hansson refers to as “subordination to the technology” (Hansson, 2007: 264). [2]
According to the phenomenon in question, “There is a risk that users will feel that they
are controlled by this technology, rather than using it themselves to control their surroundings”
(Ibid.: 265). Some illuminative embodiments of “the subordination to the technology”
phenomenon can be traced back to the reaction of the granddaughter who insisted on getting
her grandfather’s diagnosis by a human being and not by a machine. As the anonymous writer
thoughtfully argues, the defense of using telemedicine and tele-visits “in this way seems wrong”
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because the patient was dying, while the doctor “was somewhere lost in space and in
translation” (Anonymous, 2019).
As an illustration of why what is considered as an enhancement is not necessarily a
matter of moral enhancement, I point out the response of the authorities including Kaiser
Permanente and caregivers in Fremont. They claimed that the video technology was used “as
an appropriate enhancement to the care team, and a way to bring additional consultative
expertise to the bedside” (Cusano, 2019). Even if one can clearly understand why and how the
telepresence robot has been used to provide an enhancement, which can be evaluated as
appropriate in terms of making a successful tele-visit, this rationally responsive person might
face some serious difficulties in understanding exactly how the “difficult information” has been
transmitted rather than shared “with compassion in a personal manner”, [3] as the authorities
insist.
In other words, being rationally responsive can be considered only a necessary condition
for reacting as a morally responsive person. This is due to the fact that moral responsiveness is
only partially dependent upon rational responsiveness, as the aforementioned example clearly
shows. The discrepancy between rational and moral responsiveness can be well demonstrated
by B. Tingley’s saying which described the situation as follows: “While using robots and AI to
more efficiently treat sick people and save lives is certainly nothing anyone could argue against,
a recent incident in California highlights the fact that no matter how much we might love Mr.
Robot, we might not be ready for Dr. Robot” (Tingley, 2019).

2.1. Some Implications of Moral Epistemology
Why do the authorities argue for an improvement of patient experience if the
telepresence robot has not made any mistakes whatsoever in transmitting the diagnosis? In other
words, if the robot has fulfilled its task (to transmit the message), why do the authorities still
argue for making an improvement in the fields of telemedicine and telecommunication at all?
Is it not a paradox that it is the accuracy of the telepresence robot that makes the family members
so hostile to the way in which they have been informed?
The hostility originates from machine ethics’s failure to solve moral dilemmas by
adopting machines’ means. Some reasons for the failure in question can be found in machine
ethics’s inability to build a human-level of moral reasoning into the telepresence robot. This is
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due to the fact that one cannot unquestionably define when what is considered as right can also
be evaluated as morally good. As demonstrated above, the family’s critical response derives
from the fact that what is considered as right and conducted correctly, namely, informing a
person about a diagnosis of terminal illness by a robot, is evaluated as morally wrong, although
there are no epistemic counter-arguments for that.
As Wallach and Allen relevantly argue, “we have not seen any evidence that full
machine control over life-and-death decisions has gotten any closer” (Wallach and Allen, 2010:
41). In turn, this conclusion raises many concerns which deserve serious consideration, such as
those about patients’ autonomy and well-being, as well as the way in which patients’ concerns
can be reduced by increasing the level of trust within the patient-physician interaction. In this
context, the issue of informed consent enters the stage – namely, whether or not computers can
be as reliable as patients’ relatives in predicting the preferences of terminally ill patients.
Regarding Mr. Quintana’s particular case, Michelle Gaskill-Hames, senior vice
president and area manager of Kaiser Permanente Greater Southern Alameda County, expressed
Kaiser Permanente’s condolences to the relatives. But she contested the use of the term ‘robot’
to describe the device that the doctor used to speak to Mr. Quintana. In an emailed statement to
the magazine The Verge, Michelle Gaskill-Hames called the term ‘robot’ “inaccurate and
inappropriate”. “This secure video technology is a live conversation with a physician using televideo technology, and always with a nurse or other physician in the room to explain the purpose
and function of the technology,” she stated. Previous posts on the organization’s websites and
YouTube channel did, in fact, refer to the technology as a robot. However, as R. Becker
cogently argues, “quibbling over the word “robot” is beside the point: the point is that
Quintana…spent some of his last moments interacting with a person through a screen rather
than face-to-face” (Becker, 2019).
Speaking from the perspective of machine ethics, there is no issue to argue for: some
investigations of the patient’s condition were properly conducted. This led to the conclusion
that it is doctors’ moral obligation to inform the relatives about the patient’s terminal illness.
The doctor used a robot which is designed to be able to transmit the diagnosis as a message on
a screen. In turn, the family members are reason-responsive people who understand the
diagnosis, namely, they do not have concerns about whether or not the diagnosis is correct.
Consequently, their mistrust does not stem from the information transmitted by the robot itself.
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regarding the application of telemedicine’s device correspond to those raised in the field of
bioethics, namely, they ask the question who has the right to decide on behalf of others, rather
than the question how one can generate “a better software” in this context.
Going back to the “subordination to technology” phenomenon, I claim that the
discrepancy between what is right and what is good in a moral sense results from the fact that
even if one adopts some rational means, the process of persuasion is not necessarily justifiable
in moral terms. One of the reasons is that moral responsiveness depends not only upon the wellgroundedness of the arguments, but also upon many other individual factors such as the impact
of different types of biases (both conscious and unconscious) concerning moral motivation,
moral emotions and moral expectations for what empathy and compassion should look like.[4]
Those factors cannot be calculated by providing any ‘moral’ arithmetic whatsoever.[5]

2.2. Exemplifying Kantian and Utilitarian Scenarios for the Case with the
Telepresence Robot
In response to the criticism regarding Mr. Quintana’s case, The Verge spoke with Alex
John London, the Clara L. West professor of ethics and philosophy at Carnegie Mellon
University (who is also the director of CMU’s Center for Ethics and Policy). He was asked
when telepresence robots are, or are not, appropriate. As London cogently argues, some
difficulties arise due to the fact that the medical personnel are familiar with the healthcare
environments, while the patients are not, which may raise uncertainty and distress among them.
Certainly, the doctor-patient relationship should be “human”, i.e. including compassion and
empathy towards the patient when bad news are announced (Becker, 2019). The question,
however, is how being familiar with the role of telepresence robots can enable the doctor to
increase, or at least maintain, the same level of compassion and understanding whilst using
robots as mediators, as well as how patients can be successfully prepared for such a mediation
in moral terms. London also told The Verge that in Mr. Quintana’s case, the telepresence robot
created a distance between the family and the clinician, “which, instead of the empathy that you
want out of this kind of interaction, further depersonalized it” (Ibid.).
In this context, several questions arise. Seeing as there is no proof that the use of
telepresence robots can help us attain a level of trust similar to that gained through face-to-face
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interaction between doctors and patients, is it not more reasonable to work on improving
interhuman moral interactions rather than focusing on interactions which already entail a high
risk of depersonalization to begin with? On the other hand, even if we agree that in some cases
people trust computers because they used to distrust agent-agent relationships (Klincewicz and
Frank, 2018), is it not more reasonable to enhance the relationships between moral agents rather
than those between moral agents and robots? [6] Furthermore, even if there is a pre-existing
bond between patient and doctor, which is outlined as one of the cases when telepresence robots
can be used, what guarantees that the moral and emotional biases concerning the doctor-patient
relationship will not be neglected, when mediated by a non-human transmitter? In fact, it may
have just the opposite effect, as demonstrated by the case with Mr. Quintana.
Judging by the aforementioned investigations, I argue that it is the role of moral
expectations and the lack of their fulfillment that make the debate about turning telepresence
robots into potential moral advisers and moral observers unsolvable in the field of machine
ethics. This is due to the fact that they cannot successfully work as moral prompters either.
Analyzing the messages, as provided in the discussed example, one can speculate about the
circumstances under which the expectations of the family members could be fulfilled in a
scenario which involves a robot.
For the sake of conducting such an experiment, I will go back to one of the following
definitions of machine ethics. The AI system is supposed to generate persuasive arguments (by
using algorithms) that formalize moral reasoning based upon first-order normative theories such
as utilitarianism or Kantianism (Klincewicz, 2016: 185) (Klincewicz, 2017).
Firstly, let us imagine that the telepresence robot in the case of Mr. Quintana is improved
by having been programmed with a Kantian first-order normative theory – namely, to treat
humans as ends in themselves. Would it change something in respect to the persuasiveness of
moral reasoning at all? According to Kantian moral theory, the telepresence robot should be
instructed to say that patient’s life is precious, since the patient is an end in himself or herself
as a human being. However, this also means that the patient’s death should be evaluated as a
great loss which would cause the family members deep and long-lasting sorrow. Even if the
robot is designed to assist humans in Kant’s sense, would it meet the moral expectations of both
the relatives and the patient, as well as offer them consolation in moral terms?
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“share” a Kantian first-order moral theory. However, it does not follow that the patient would
be more easily persuaded by the robot. The reasons for the potential lack of persuasion vary.
For instance, since according to a Kantian moral theory, machines (robots) are not considered
as ends in themselves, the patient may continue insisting on getting the news from another
person, i.e. a ‘human’ doctor. Secondly, the patient may share a Kantian first-order moral
theory, but 1) refuse to apply it to this situation because there are some other motives behind
his or her moral expectations (such as some important relationships with others, some objectives
which he or she has not managed to fulfill yet etc.) 2) it could be Kant’s theory that makes the
patient feel reluctant to accept the fact that he or she is dying.
On the other hand, let us imagine that the robot is designed to work according to a
utilitarian first-order normative theory which is based on minimizing one’s suffering and
maximizing one’s well-being. Then, however, the example should be narrated in a completely
different manner. Taking into account that certainly, informing one about the fact that one is
terminally ill will not increase one’s well-being, the question is whether or not one should be
informed about one’s condition at all. The answer to this question goes beyond the prerogatives
of machine ethics.
As shown by the example with Mr. Quintana, it requires specifying who should be
informed, as well as how, depending on the agent or agents who are supposed to obtain
informed consent, some decisions, in both medical and moral terms (e.g. ones concerning
palliative sedation), should be made. Furthermore, in light of the discrepancy between moral
mistakes and computation errors, [7] the following conclusion drawn by Wallach and Allen
raises the old concerns in a new voice. They argue that moral dilemmas are getting even more
complicated in the field of machine ethics, since a system that gets 90 percent of the decisions
correct using only ethically blind criteria, “may be missing the 10 percent of cases where ethical
judgment has the greatest significance to all involved” (Wallach and Allen, 2010: 42).
As the anonymous blogger cogently points out, medicine “is not solely scientific or
computerized profession. The artistry of the clinician to interpret the needs of the patient in
front of them, and to accommodate those needs in a caring, appropriate and individual way is
not something we have yet succeeded in programming into a robot. Let’s celebrate that, not try
to replace it” (Anonymous, 2019).
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3. Conclusion
Extrapolating Kantian and utilitarian first-order normative theories to the case of the
telepresence robot shows that some crucial problems occur. Specifically, the hypothetical
scenarios of introducing Kantian and utilitarian theories in the field of machine ethics
demonstrate that even if the users of a given moral-reasoner system share the moral principles
which are implied within the system in question, the effect of persuasion is not necessarily
predictable in moral terms. Investigating the consequences of applying those theories reveals
that one’s strive for fulfilling the more realistic objective, that of so-called weak ‘moral’ AI
scenarios, does not make the task any less complicated. This is demonstrated by Mr. Quintana’s
case when the robot functions as an implicit ethical agent. The case is an illuminative
representation of how elaborating upon the criterion of reason-responsiveness may have the
opposite effect. The latter displays the concern about the determination of the process of
persuasion as morally justifiable.
The other alternative is to assume that the telepresence robot is like any other robot
which meets the requirements of what Moor calls ethical impact agents, viz. “those agents
whose actions have ethical consequences whether intended or no” (Moor, 2009). If so, however,
it would mean that the supporters of telemedicine do not have well-grounded reasons to argue
for the moral reliability of the particular use of telepresence robots.
Based on the analysis I have conducted so far, I would argue that the problem with
answering some crucial moral questions within the field of machine ethics is that they require
the following specifications to be made. Firstly, those questions should be both raised and
answered by humans as being autonomous moral agents (full ethical agents in Moor’s sense).
If the questions are solved in a satisfactory manner, then they should be ‘adapted’ to the
additional difficulties regarding the attempts at reaching a certain level of ethical (self-updating)
knowledge in the field of machine ethics.[8] In this context, I have reached the conclusion that
one of the reasons for the impossibility of building explicit ethical agents comes from the fact
that we have not successfully built implicit ethical agents yet.
Furthermore, I have drawn the conclusion that since humans are still struggling
to solve the problem of moral enhancement on intra- and inter-human levels, the hope that the
difficulties in the field of machine ethics can be overcome by generating a better software
should be diminished. The discouragement as such is a ‘natural’ (in the sense of being both
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logically and morally justifiable) result of developing so-called Pyrrhonian skepticism.
Analyzing the impact of the latter on the field of machine ethics means that one should critically
reflect upon the idea of having certain knowledge about strong and weak ‘moral’ AI scenarios.
Otherwise, humanity risks ending up with what Dellot and Wallace-Stephens call an AI bubble:
a bubble with machines that are more artificial than they are intelligent (Dellot and WallaceStephens, 2017); and more importantly, with machines whose moral self-update is doomed to
fail.

NOTES
[1] Some attempts in this field concern the distinction between strong and weak AI, as related
to that between different types of values (Wallach and Allen, 2010: 192-193). Wallach and
Allen examine the differences between weak and strong AI by referring to the development of
so-called functional and operational morality (Ibid.: 74, 103, 111-112). In this context, both
types of morality are evaluated from the perspective of so-called top-down and bottom-up
approaches (Ibid.: 79-81).
[2] For the role of the nationally determined performative potential of so-called sociotechnical
imaginaries, see Jasanoff and Kim, 2013.
[3] As an illustration of why rational responsiveness is only a necessary condition for achieving
moral responsiveness, I refer to Ms. Willharm’s response to the situation with her grandfather:
“I just don’t think that critically ill patients should see a screen. It should be a human being with
compassion” (Jacobs, 2019).
[4] See Serafimova, 2020; Serafimova, 2020a: 114-115.
[5] For the role of utilitarian moral arithmetic within the field of machine ethics, see Serafimova,
2020.
[6] For more details about the difficulties in building agent-agent trust, see Serafimova, 2020a:
115-116.
[7] See Serafimova, 2020.
[8] For the challenges regarding the moral self-update of AMAs and AAMAs, see Serafimova,
2020.
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Abstract

In 2015 Savulescu and Maslen argued, influentially, that a moral artificial intelligence (MAI)
could be developed with the main function of moral advising human agents. The suggested
MAI would monitor factors that affect moral decision making, would make moral agents aware
of biases and would advise them on “right course of action”. Effectively, since the MAI is an
AI, it would “Gather, compute and update data to assist human agents with their moral decisionmaking.” The data would encode information about agents and environment, moral principles
and values. In this paper I critically analyze the suggestion of MAI and I argue that in the
contemporary domain of digital technology and AI driven industry a version of MAI can and
should be developed for practical purposes. My main argument is that even if, as Savulescu
stresses, “a single account of right action cannot be agreed upon” this should not prevent us
from harnessing the computational and reasoning power of AI in order to regulate the exploding
AI industry. For this purpose, I suggest a modification of MAI – from a mere moral advisor to
a full blown Artificial Moral Agent (AMA), capable besides MAI’s gathering, computing and
analyzing data for moral advice to real time moral analysis of complex real-life situations (like
one involving autonomous vehicles, drone swarms AI led local warfare and AI led nuclear
warfare) and choosing an optimal moral decision as well as instructing the AI system to execute
it in real time. I also suggest the encoding framework of AMA, based on multidimensional
graphs, that would be able to quantize the acquired moral relevant data and moral reasoning
engine, operating rationally on models, rendered from the data.
Keywords: Ethical AI, Reinforcement learning, neural networks, moral artificial agent,
systematic ethics.

In 2015 Savulescu and Maslen argued convincingly that a moral artificial intelligence
(MAI) could be developed with the main function of morally advising human agents.[2] Their
proposal is one of the first practically oriented solution suggestions in the broader context of
the so-called ethical AI (EAI). The EAI, however, is most of the time framed in terms of an AI
being ethical and much less often, if at all, grasped as an engine for ethical comprehension,
advice, or actions based on such advice. The status quo both in the academic world and the
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social layers of government, including states’ and industry management, is exclusively focused
on defining a set of norms, widely accepted by policy makers and professional academics, as
ethical. This set, as we may well see in the near future, being aware of non-trivial differences
that regulate interests and goals of different states,[3] is to be employed later in programming
the actions of AI-based and AI-run electronic systems at large. Foreseen and unforeseen
consequences for the life and, according to some, even survival of humanity, could hardly be
overestimated; they are going to be anything but trivial for the future of human society.
Thus, it is an important and time-sensitive task to speed up the formulation of both
theoretical systems of ethical AI and their practical implementation. Savulescu’s and Mahlen’s
suggestion of MAI follows this trend in a novel way. While most professional ethicists would
perhaps agree that in theory an AI system could contribute to the centuries old philosophical
discipline of ethics, few of them, if any, would accept that it would outperform humans in this
task. I, having a tremendous intellectual respect for the achievements of history of ethics, do
disagree, however, and perhaps along the same line of the proposed MAI. Where I differ is in
the modesty of the MAI proposal, quite apt for the normal tempo of evolution of academic ideas.
Such modesty, however, follows the natural speed of evolution of academic ideas and not at all
the pace of modern technological development; thus, it is inadequate as a timely response to
the pressing need of yesterday’s AI, which is fully disinterested in the fact of the presence of
an ethical system for AI, or the lack thereof. In what follows I will offer, firstly, a critical
overview of the ethical AI theme, and secondly, a detailed proposal for an ethical AI agent.

Unified Ethics, Codification and Algorithms
The modern academic discussion on MAI is diverse and rich. I will focus on a particular
branch of skepticism[4] towards MAI, which varies between technological impossibility and
moral inferiority of MAI compared to the morality of humans.
We need to approach this argument along the length of its reach. It is beyond doubt that
ethics is not merely not “completely codified” but there is also, uncodified and unrelated, a
myriad of ethical views, principles, theories, values and other ethical components, that are in
rivalry among each other. There are many ethical islands opposing each other in direct
contradiction of main claims or principles, and this naturally prevents any sort of codification
that would prefer to use logic as an instrument, let alone mathematics. The reasons for the lack
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of “complete” codification are largely three: no universally accepted ethics, logical tension
between most ethical positions and theories (eventually candidates to be codified), and lastly,
complete lack of perspective regarding the most apt candidate among the ethics rivals.
However, we need to position this argument within the practical reality of ethical human
practice given actual AI and machine presence, which engulfs many important aspects of our
lives, the key one being, certainly, the ethical one.
The first fact that this argument must face is the fact that, universally accepted or not,
codified or not, for centuries humanity has relied on certain principles when behaving and
reasoning ethically. Thus, we must accept that humanity has never relied exclusively on
doctrines in order to be ethical, with a layer of exceptions for the religious ethical doctrines,
which both in Eastern and Western cultures have managed to influence the ethical beliefs and
behaviors of enormous groups of people across history. The philosophical discipline of ethics,
at least in the Western world, has chosen long ago to use human reason as an instrument in the
ethical endeavour. It is due to this reason mainly that the segmented, both ideologically and
historically, Western ethical positions, have never reached the statistical success of the religious
ethical positions. We need not at all, of course, to investigate the depths of intra-ethical tensions
in order to realize that they bear virtually no weight for the majority of humanity, or to realize
that human behavior is seldom governed by any particular ethical theory, no matter how
superior it may be to other ethical theories. That is why we need to approach the task before
machine ethics in the real setting it takes place in, and not purely on a theoretical level.
We live in a world operated more and more by myriads of machines and the questions
of the ethical aspects of these operations are certainly non-trivial for humanity. But we must
not impose greater requirements on machines than we have tried and failed to impose on
ourselves: the very humanity that worries more about machines being unethical to it, than about
humans being unethical to themselves. This is a sort of a demonstration of an elevated selfimage which positions humans as the natural leader in the determination of ethical values,
principles and the like. Not, say, animals, and not machines. I will try to disagree. Let me
illustrate. Consider a simple calculator machine, with a hardware and a software, that performs
a very limited number of operations. Now let us add a simple principle of an agreed upon ethical
nature to the firmware of the calculator. Once we have encoded the principle, no mather its
content, and the operational system of the machine is compatible with its execution in its very
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limited ethical world of addition and square rooting, the calculator would meticulously execute
its program and thus would follow the instructions of the principles.
Amazingly, there is no single ethical principle that a human being is able to follow in
this way. We would always reason, doubt its content, its ethical success, the domain of
application and what not; only to find an occasion when we would decide that it is more ethical
not to follow the principle in a situation that by definition requires its execution. The natural
reaction would be to find shelter in human naturalism, perhaps, and more scientifically, in
evolution: we are humans and thus rational beings that reason and do not follow principles
blindly, unless they pass the strictest of our rational tests. But is not the strive to codify ethics
“completely” exactly this? To arrive at a set of principles, theses, values and the like that are
universally accepted as ethical, and to follow them collectively? And only then to request from
the machines we have created to follow them as well? It feels a bit improper.
But even this side note is not particularly important for elucidating the problem of
artificial ethical agents. We need to distinguish between autonomous machine ethical agents,
which by definition are able to arrive at novel ethical decisions not “codified” within them and
to implement them in real life scenarios (e.g. autonomous vehicles, presented with one of the
potentially infinite line of the notorious trolley problem varieties), and mere artificial ethical
agents, which, much like the calculator from our illustration, blindly follow the rules encoded
in them by human programmers, informed by professional ethicists. Novel ethical decisions
will benefit from the enormous computational power of AI, that, given a suitable system
architecture, would be able to find the optimal ethical algorithm of solutions both in a narrow
and in a general ethical sense. For this to happen, a few conditions must be satisfied. First, we
need to distill the normative problems into a quantitative formulation; a mechanism for this I
suggest below. Second, we need a modular proof of concept AI system that can demonstrate
following a rule and establishing normative priority between rival ethical scenarios; the
suggestion below demonstrates this as well. And thirdly, we need to integrate the modules into
a general normative AI system that would be able to find ethical priorities in real life complex
situations, and prove this priority mathematically. This is a task that, with sufficient work on
the first two, can be expected to be solved successfully. An artificial ethical intelligence would
be able, given its initial embedded ethical structure and large amounts of data to train, to find
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an ethical solution for a given action, based on a no-nonsense rational procedure, and executed
on computational machine like modern computers.
Artificial intelligence cannot wait for the emergence of academic consensus on what is
ethical and what not. The industry embeds AI technologies much faster than ethical consensus
can emerge in contemporary international ethics. While academic discussions on duties,
obligations, discrimination and many other points of interest for today’s digital ethics continue
to take place, China has been deploying (for years now[5]) a truly global AI system of “Social
Credits”, which most of humanity, and not at all just liberals, sees as an Orwellian prophecy
come true. Or, to give another example, as discussions on what is discrimination and what is
not slowly protract their more or less green horns in the darkness of the unchartered space before
the reason of the would-be ethical agent, military headquarters around the world have already
deployed AI-embedded systems of warfare, whether in the ICBM domain or in the 6th
generation unmanned autonomous jet fighter swarm domain. Their systems are not at all
interested in questions like whether it is permissible, let alone bad, to kill the entire population
of a city, of, say, a few million residents, completely indiscriminately of any feature of theirs,
be they social status, race, color of skin, gender, wealth and the like. Such systems, which would
actually gradually replace human-led warfare decision in favor of AI-made warfare decisions,
would merely calculate the quantitative effects of adversarial scenarios. And if the figures go
one way and not another, missiles and drones would rage war that is much more real than the
abstract academic worries of otherwise completely legitimate ethical problems.
Sometimes science needs to conform to non-scientific reality, if only because the
alternative would be undoubtedly and enormously worse. The AI explosion in technologies,
both narrow (like image and pattern recognition[6]) and general (like Deep Minds’ latest
impressive attempts to lead fully adequate conversations with humans[7]), demonstrate that
modern ethics no longer has the luxury of acting slowly. Instead, if it is to participate in the
chain of events, it would need to develop a practically implementable ethical system for AI,
such that no matter its theoretical bias, if any, it would measurably improve the chance of wellbeing and survival of individuals, groups and humanity as a whole. In the fully conceivable
case where such a human-created ethical system were to lead to the demise of humanity, we
can at least find a bitter consolation in McMurphy’s line from One flew over a cuckoo’s nest[8]
where he attempts an obviously impossible physical task and fails: “At least I tried”.
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If humanity reaches its demise because it never even attempted to control the

technologies it develops, or because that attempt failed, it would not matter much. But in the
attempted scenario humanity would have at least tried to use its rationality for its own evolution
and survival. And this should count for something, even if it is cosmic alien archeologists who
discover the ruins of our wise hi-tech civilization after millennia.
This difference in pace between the evolution of AI technology and socially accepted
ethical consensus is anything but trivial for human society; both local, in the shape of statedefined society, like the ones in the UK, USA, Germany, Russia and China, or within statesegmented societies, like certain state academic, art, juridical and the like societies (or layers of
state society, as it could be), or global, like an international academic society or international
industrial society. Historically, ethics has evolved much like the rest of the philosophical
disciplines driven by reason, intuition, culture and other contributing factors. But rarely, if ever,
has a philosophical discipline been driven by an industry or the effects of an industry like it is
by AI technologies today. Ethics for AI needs to catch up with AI, and fast.
A common skepticism regarding AI debate that sooner or later touches upon matters of
machine doomsday for humanity, whether in a “mild” version, like the one presented in the
original Matrix movies trilogy,[9] or in a “harder” version, like the one presented in the
Terminator movie franchise,[10] can be summed up as follows: there is no rationally
demonstrated reason to neither accept nor even anticipate an AI doomsday scenario and
therefore all worries about such possible paths of machine evolution do not deserve the hype
they receive today. Some of that hype, however, does not come from science fiction writers like
Isaac Asimov or Robert Sheckley, or even from multimillion-dollar movie directors like David
Cameron and the Washovsky sisters. Some of the worries come from successful industrial
managers like Elon Musk or physicists like Stephen Hawking. But none of these remarks could
form a good enough reason for an academic to deduce the potential dark prospects of an AI
doomsday.
Another one, albeit pretty formal in nature, can. Here is my version of it. AI is a fact of
everyday life, and in its evolution it looks much more like a revolution and an explosion than
like the familiar gradual century-by-century adaptation. AI and the AI-based industry have
already become factors of the environment of humanity, therefore we must inquire about our
adaptation to them.
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As a rational inquiry into this combined system, AI and humanity need only ask a couple
of questions in order to establish whether the worry about human survival in preconceived
doomsday AI scenarios deserves academic and practical attention. Here is a logical argument,
modal as it is and one of many possible, which seems to me to be valid and also sound:
1. AI is a fact
2. AI evolution from narrow types to more general (and eventually full generality) is a
fact
3. AI evolution is impressively fast as of 2020
4. There is no known reason that AI evolution would stop or even slow down
significantly
5. AI has the potential to drive and manage virtually all digital technologies which
employ significant amounts of data
6. All digital technologies progress towards the acquisition and management of huge
amounts of data (the so called Big Data realm of the digital industry)
7. Management of digital systems by AI technology is growing steadily
8. Digital systems manage virtually all aspects of modern human life, more directly in
the developed world and less directly, but still rather effectively, in the developing world (AIdriven warfare would undoubtedly affect the developing world; AI-developed drugs or foods
and AI-denied communications or resources, or AI’s poor management of those would certainly
affect the developing world as well)
9. Therefore, it is conceivable that AI, in its revolution, could take on a path where it
would separate its evolution from the control of humanity.
10. If (7), we have no reason to accept that the paths of AI evolution and human
evolution would coincide
11. They might deviate (11a) or even intersect (11b) and collide head-on (11c).
12. Because of the possibility of 11’s a, b and c, humanity needs to act proactively and
not ex post for its own interest, evolution, well-being and survival.

It is this line of reasoning that sheds light on the contrast between the standard pace of
evolution of socially accepted ethical norms, values, duties and rules, and the revolution of AI.
Savulescu’s and Mahlen’s proposal is directed towards overcoming this contrast. For it is all
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too clear that academic practice would not change its pace, and this is a no-go for the pressing
AI ethical vacuum problem. The MAI suggestion is presented, again, completely in line with
common academic pace. In reality, society needs the programming of the MAI, as an initial
stage, to be conducted under the expert supervision of professional ethicists, but following the
industry line of production pace rather than the academic one. Effectively, this amounts to the
interdisciplinary work of a team of coders, project managers and ethicists in a full-day, IT-style
working environment.
In what follows I would suggest a different and hopefully more practically feasible
proposal. I will suggest that what society needs is not the modest and otherwise potentially
useful (if successful) MAI. Instead, what society needs today is an Artificial Moral Agent
(AMA). AMA is a full blown AI system, developed, trained and deployed for ethical data
acquisition, ethical analysis, ethical decision-making and ethical decision-execution (EDE),
where the EDE is physically being performed by an actual physical AI system governed by
AMA on a structural level. AMA is not to be a side application to the operational AI system.
Instead, in order to be truly ethical, the AMA should be developed as an integrated structural
part of the AI System and in such a manner that if AMA does not operate the AIS does not
operate. This is the only way we can have a theoretical guarantee that an AI, hopefully an AGI
as well, would be ethical in all its actions.

Sample Deep Neural Network with Reinforcement Learning
From the available multitude of artificial neural network architectures, I chose as a most
promising approach the one which uses deep neural networks (DNNs) and the highly successful
methods of reinforcement learning (RL). Compared to traditional machine learning algorithms
like k-means, random forests and decision trees, the DNNs have a much greater learning
capacity and a much higher number of learnable parameters. Both are essential in solving
complex AI tasks, like building a functional ethical AI system, harnessed by the power of
DNNs. The task here, however, is not to suggest a conceptual model for Savulescu’s MAI, but
to suggest a conceptual model for an AMA. The system, when built, trained and optimized,
would be able to act and not merely to suggest, given its embedding into an actual hardware,
e.g. an autonomous car.

Ethical Studies (ISSN 2534-8434), Vol. 5 (3), 2020

Reinforcement learning system...

129

The input to a MAIA can be the ordered set of a normative pattern (np). I introduce the
np as an nD analogue of raw 2D visual images, comprised of pixels with defined properties like
color, brightness, hue, saturation, sharpness and others. The reason for the introduction of the
np is methodological: while images are the exemplary test bed for RL deep neural network
systems, typically built for image recognition, few people within the AI community, especially
among the AI architects who build, train and test the code, are familiar with the normative
environment in ML and DL technologies. The introduction of np as analogy shapes the
normative environment in a familiar quantitative form that can be immediately approached by
the AI architects. Where ethicists talk about good and bad, the normative pattern would be the
mediating component that extracts the quantitative features of normative agents, states, actions,
values, properties and rules in order to form a quantitative representation of the normatively
relevant environment (NRE).
The ordered set of an image would be mirrored by the np. The differences, no matter
how non-trivial, would be differences in principle and mostly, richness. For example, while in
an image every pixel has a two-value unique address {x:n, y:m}, and certain properties {r:, g:,
b:; h:, c:, b:, s:, etc. for color specification, brightness specification, hue, contrast, etc.}, in the
np we will have an n-dimensional hyper shape that would provide an n-number address for each
normative “pixel”, that is, an element of the np.
What remains as a task before the AMA architect is to encode all relevant normative
properties that would comprise the elements of np. One difference, obvious at the very outset,
is that while all pixels in an image eventually differ in values for all its properties, all pixels are
of the same kind and thus are one and the same element of the image. Patterns learnt by, say,
modern convolutional neural networks, are patterns built by pixels. In the np setting, however,
we do not have the luxury of a single normative element. Instead, we have a variety of normative
elements that can possess properties, which are the carriers of the values to be reflected in the
indices for them in the np ordered set, or sets, as it were.
Thus, an element for the normative environment is a normative action, normative effect,
normative agent, normative consequence, normative history, normative behavior, normative
rule (like “do x”, “~do y”), and others. That is why every np developed for an AMA should fall
into one of two categories: a narrow one, with a custom selection of normative elements of its
np, or a general one, with a rich selection of normative elements. In the simple concept case
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presented here, I will show that a DNN can be built to learn a very simple normative behavior,
which is comprised of the general normative elements “kill” and “do not kill”, say, in the
specific action of an autonomous car where kill would be taken as equal to “run over a
pedestrian”. Both elements are at the end of concrete actions of the AMA, varying in the
normatively relevant environment for the purpose. Thus, for example, if the kill or not kill
actions are to be learnt in an ideal simplified environment, which only has a single driver, a
road, sidewalks and pedestrians, we will have 4 kinds of normative elements to build our np
around and thus we will have a 4 dimensional hyperspace for our elements. In it, however, we
can, besides giving unique 4D addresses to each one of them, express all encountered elements
of this kind in the wild: this includes all roads, all sidewalks, all pedestrians, all drivers. In a
richer, more sophisticated system, we need to delve deeper into the properties of those, and also
into their kinds.
For example, the properties of pedestrians are their position, speed, direction, size,
visibility, etc. Their kinds are the likes of kids, elderly, sportsmen, joggers, etc. The AMA
would be taught which element is a road or pedestrian, which kind it is, what is its characteristic
behavior and only then what its actual real time behavior before the radar-sensoric “perceptual”
system of the car is. Then the AMA would be trained to learn numerous sets of actions of the
moral agent, i.e. the car’s real life autopilot. Those are limited to the hardware-related actions
of the car that include brakes, turns, stops, acceleration, horn, and others. The sets can be
permutated pre-training into properly segmented data sets, to be fed into the input layers of the
AMA upon training. Eventually, the AMA, after hundreds of thousands, perhaps millions or
even billions of phases of training, would learn which sets of actions lead to a killing within a
particular setting, and which do not. After having achieved a success rate of above 98%, widely
considered a good one, the AMA would most probably be a more ethical driver than the vast
majority of human drivers; not due to malevolence on their behalf, but due to its sheer
technological and informational superiority. A well-trained AMA would be a much safer driver
than even the best of human drivers. As an illustration, we can take the very recent AI jet flight
simulator, which managed to beat an expert F-16 pilot[11]. If we focus on the ethical aspect of
this “game”, we can see that well devised AI agents can surpass humans in many ethically
relevant domains.
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The remarkable success of RL in projects like AI sector leader Deep Mind’s more recent
ones[12] does not need advertising. What is more important for our purposes here is the
suitability and potential of RL for our task of building an ethical AI agent. I would like to stress
a couple of reasons for choosing RL for the task. The success of RL methods in games like Go
and Atari is nothing short of remarkable and counts as a good enough reason. But the structure
of RL, which approaches the tasks through the perspective of its key components, an “agent”
and an “environment”, is extremely apt for our purposes. Seeing as AMA needs to be developed
as an ethical “agent”, the extraction of the “advice” functionality, needed for a MAI advisor, is
nothing but a trivial downgrade of the functionality of the AMA. In RL the environment is the
“world” within which the agent figures and functions. The functioning of the agent is expressed
as a formal interaction with the environment, which can take the form of either passive
observation or an action that aims to change said environment. Interaction is discrete and
structured in a distinct finite number of steps. At any given step the agent “observes” the current
state of the environment and “decides” to act (or not to act). After an action has been performed
by the agent, the environment changes from a state Sn to a state Sn+1, but it can also change
without any input from the agent as well.
At the heart of the RL methods is a reward signal. This signal travels from the
environment towards the agent and essentially carries information about a predefined hierarchy
of the world, typically cashed in terms like “good” or “bad”. It is important to note for the
skeptics of MAIs, that it is this difference, highly non-trivial from the point of view of virtually
any modern theory of ethics, that is best captured via quantification, i.e. expressed by numbers.
If one were to point at the surface-level where the allegedly unquantifiable normativity becomes
quantifiable, it is this difference in states of the agent’s world that is best captured in numbers.
Thus, the agent receives the “reward” signal and can orient itself towards both the ordered state
of the world (say, 87% bad) and its own action (immediate, or algorithmically structured like a
set of actions, effectively a strategy or a policy, as it is termed in RL) that would maximize the
return, which is formalized in RL methods as the “cumulative reward”.
In a nutshell, via a RL system of DNNs which has been carefully structured, formalized,
fed with sufficient amounts of data, trained and optimized, an agent (including an AMA) can
learn to “behave” so that it can achieve its goal, in this case the goal of being ethical by
justifiably choosing all actions that lead to “not killing a pedestrian by running over them”
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instead of “killing a pedestrian by running over them”. The concept uses a very simple set of
actions, candidates for being ethical actions. Such candidates can be listed for other AMAs, like
AMAs for non-discrimination, legality of action, universal healthcare and the like. All those
AMAs would be narrow in the above sense. The task of integrating them into a more complex
AMA system is a different task, that would necessitate the functional compatibility of AMA
modules.
Another note belongs here. Since skeptics attack MAI from more than one side, we need
to point that at its prototype version the AMA is only established as a narrow or a very specific
(to a certain well-defined task) AI system. It is a proof of concept and has neither the pretentions
nor the code to address more complex normative tasks, let alone general normative tasks. The
idea here is to demonstrate the technological possibility and potential of RL methods for a
narrow AMA technology – one that can be thought of as a natural beginning, and second, one
that is much needed in industry and state. For example, the autopilot of an autonomous car is
one such technology, albeit not extremely narrow but in fact quite a complex “narrow” AMA,
that needs, however, to solve a short list of predefined tasks in real time.
The expectation for the growth of this technology is to either combine separate narrow
AMA as modules, where the system would be integrated but still modularly functional, or,
based on that, to build an integrated general MAIA that would perform two distinct tasks:

1. To find the optimal normative behavior within a real-life complex normative space
2. To solve real-life complex normative tasks in real time (and prove its being optimal
via explainability and traceability)
In our system the state S of the world is represented as a “complete” (only complete
within this world) description of the agent’s environment. An agent’s “observation” O is
represented as a partial description of S. The information is carried by sets of numbers, whether
real-valued vectors, matrices or n-dimensional tensors. In simple cases, like image recognition,
the set of numbers can be the set of the values of the color three-space of the RGB schema. If
we want richer information and thus better informed “decisions” of RL agents, such as the
immensely successful implementation of RL in systems that managed to beat human champions
in many Atari games merely learning from values and patterns of pixels, we can add space of
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contrast, hue, saturation and brightness. In any case, those sets of numbers would provide the
values for S and O.
Possible actions and inactions of the RL agent are formalized in the so called “action
space” or Sa. It contains the set of all actions that are available to the agent. In Go DNN RL
systems such actions can be to put a stone down. In Atari DNN RL systems such actions are
typically discrete and can be “move” {L, R, U, D} with a value for each parameter of the motion
(say, move 10 pixels to the left); “shoot” {laser beam, rocket, etc.}, “evade” {lasers, bullets,
etc.} “collect rewards” {treasures, coins, etc.}, and many others. In a narrow AMA RL agent,
we can make only a very short list of actions available to it. For example, in an autopilot AMA,
the agent is physically limited by the physical actions of the car itself. Thus, the list of available
actions would be identical to the list of possible actions of the car {break, accelerate, stop, turn,
blink, flash lights, press horn, etc.} along with the respective values for each action, just like
the RGB values in image recognition RL systems {break with full force (100%), accelerate
30%, blink (left), flash lights (twice), etc.}.
The RL agent of AMA will decide on a policy (deterministic or stochastic) in order to
choose its actions. The policy is parameterized and formalized as an ordered set of computable
functions, where sets of parameters are taken as input. In the case of DNN, these parameters
are its weights and biases. It is exactly those parameters that play a crucial role for the agent’s
“learning” process during its quest to find the optimal policy to, say, not run over a pedestrian
on the sidewalk. The learning is delivered via intense and well-tuned training on large amounts
of data that, in our case, effectively presents myriads of scenarios for the AMA agent’s
environment and its actions. Eventually, when trained on sufficient amounts of data, and when
loss is minimized by skillful employment of the optimizer (e.g. gradient descent function), the
agent becomes extremely skillful, much more so than even an expert driver, at avoiding
pedestrians on sidewalks.
The major limitation of RL, as Deep Mind team puts it, is that standard RL systems need
huge amounts of data in order to learn well enough. While attempts are being made to diminish
the required amount of data, I would like to suggest an ad hoc solution for our AMA. We can
develop, in parallel, a simple DNN of the generator type found in GANs, or the generative
adversarial networks. The generator DNN would have the sole purpose of generating myriads
of possible combinations between the components in the np, and those would be fed into the
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RL DNN for learning purposes. This can help solve the technical problem with the requirement
of sufficient amounts of relevant data.
This proposal frames a proof of a concept AMA system that can be developed, trained
and tested, if the appropriate resources in AI efforts and investment are secured. Since it is an
AMA and not a MAI, it is worth noting that the MAI functionality can be trivially deduced
from it as a mere recommendation that falls short of hardware action, e.g. the physical action
of an autonomous car.

Practical Reality Vs Theoretical Reality
There is a big divide in approaching AI ethics problems. Ethicists, stepping on the
centuries-old shoulders of philosopher-giants, would prefer to dwell in the realm of abstract
reality, where they can find all the comfort of working calmly and effectively, with no
intellectual rush. The AI experts, however, are typically not ethicists by training (if at all). They
know how to make an AI, whether it be a “simple” face recognition LSTM neural network
system that can read the plates of your car’s number at 100 km’s/h, or the Deep Mind’s Alfa
Go which managed to beat the best humans on Earth in a game where even an Oxford graduate
in math would struggle to reach the national semi-finals for humans. They dwell in the physical,
practical, non-abstract, no-prisoners-world. Both worlds could not be more different. The AI
architects have no time to read and contemplate Plato’s philosophy; they need to code the neural
network yesterday, otherwise all “real” hell would break loose on them and a lot of other people,
companies, or even states. The “practical” people would love to be informed by the professional
ethicists, but in reality this never happens: Snow’s Two cultures rarely talk to each other and
even more rarely understand each other. Bridges between the two are precious little gems that
occur only a couple of times in a nation’s century. The ethical AI, however, does not care about
social and cultural divisions. Ironically, it would not discriminate. Unless you train it to, that is.
A driverless car would run over everyone all the same, young and old, black and white, man
and women, heterosexual, bisexual, transgender and in general all humans who happen to be at
the wrong side of a badly calculated equation. It is therefore that what we need to understand
and work on in order to establish an effective bridge between the historical achievements of
ethics (that would take a lifetime for a philosopher to grasp only a fraction of) and the exploding
AI technology of the day. But good management might facilitate the task and help bridge at
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least some of the gaps. Teamwork sounds like a good prospect: a team of ethicists and a team
of open minded AI architects who can talk to each other, and eventually understand what the
other side is saying.
Practical problems do not allow for the luxury of centuries-long contemplation. Far from
it. Good or bad, right or wrong, this is the way modern society functions. Meanwhile, if we try
to «repair it», we would need to solve a wide range of practical problems. Not to prove that the
theory on which we base our solution is great or even better, but rather to at least try to enter
the game of practical life-and-death scenarios and attempt to make a difference. Hopefully for
the best, whatever this might turn out to actually be for both ethicists and AI architects.
Let me illustrate with a provocation. The Trolley Problem, in all its multivaried
counterfactual glory, emerged as a theoretical problem. It focused the rational power of many
a truly powerful ethicists across many university departments, countries and cultures. It is
probably safe to say that there is no single preferred solution, predominantly accepted by the
academic community. It is also safe to accept that this problem, like multiple others, does a
pretty good job of shaping the limits of human rationality when it comes to questions of good
and evil. Now, we can stay content with these views, and feed them to the AI architect
responsible for coding the AI which would run the driverless trains of near future, only to find
herself late. For the AI architect, who has already coded Tesla's and Daimler-Benz' autonomous
auto-pilots, has passed their beta version long ago and now codes a version that would not only
operate their cars in the real world, but also become legalized in, say, a conservative part of the
world like the European Union.
Reality is running faster than theory, again. Theory can either rest content with itself or
try to catch up. Trying to catch up is, obviously and rationally, preferable. Even if you get it
wrong, many times there is at least a slim chance that one day your team would get onto
something that society (and not elite philosophy departments) would judge as better than what
we have seen in the streets so far. Or even as «good». The trolley problem, in all its notoriety,
needs to be «solved» today. Just not in the theoretical realm of abstract intellectual comfort,
where your manager is not shooting at you because you did not deliver. But in the practical
realm. Would the practical good be the same as the ideal theoretical good? Surely not, even a
priori. But this is not its adequate measure. For in the real world good and bad are already
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operating as we speak, and the practical solution to the TP only needs to be better than what
happened yesterday in a town nearby, when we all covered our eyes whilst watching the news.
This slight ethical «edge» would, however, be much more valuable that even the most
promising candidate for an ideal good and bad. It would have one non-trivial difference which
society would probably see as an advantage and not as a deficiency: it would have done real
good, no mater how small. Or at least it would have tried. While us clever philosophers sit in
armchairs, contemplating the concepts of “bad” and “good”, real people suffer and die out there
in the practical world, with no one to offer them a helping hand. This is real ethics, and its real
problems need real solutions, even if two centuries from now advanced theory may show them
to be flawed.
When answering the usual question about the best gear, a photographer would say it did
not matter all that much, what mattered was that I was there. The position of the AI architect is
similar to that of the photographer. Yes, we prefer to have hundreds of millions of dollars, a
state of the art photo studio, the best models in the world and a Hasselblad at hand at all times,
while an army of assistants recreates our imaginary reality as we see it in our preferred vision.
After taking a hundred shots, one of them goes on a cover, and the audience is in awe for it sees
a dream world that they have never dreamed of. This, comfortable as it is for a handfull of
chosen professionals, is as far from the real world as it gets. The real world drives fast and
reckless, the pedestrians have no names and faces, everyone is rushing in the focus of her
narrowing life, and the weight of the real value of life and death becomes more and more
abstract. Not unlike a video game. A penny of good in a real world situation is worth millions
in abstract armchair intellectual success. That is, until the latter becomes truly valuable and
manages to transfer to real world. This is the task before the AI architect and it is more practical
than theoretical. Actually, a theorist might draw inspiration from the riches of real world
rational mistakes and come up with a better version of its ethical system. For we all wait for it
and it would better be true ethics, and not a fake one.
Another argument in favour of ethically flawed solutions of the trolley problem goes
like this. It just does not seem fair to ask of the machinist more than we ask of ourselves. It
translates quite seamlessly to machines: is it too much to ask of a machine to be better than us,
while we are all too forgiving to ourselves about anything from the slightest of mischiefs to
much bigger things? Is our bar as high for us as it is for machines? It better be, right? Well, it
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does not seem to be. In reality, the non-armchair world, ethical solutions need to be and are
executed myriads of times, in real time. Good, bad, flawed, benevolent but fruitless, pure evil,
good by pure chance, all kinds are there. The numbers for today's 8 billion people global society
are practically incalculable. We cannot even begin to think how to form an equation in order to
arrive at only a minute fraction of the ethical depth of today's human reality, the one delivered
by numbers.
Do we solve the task of everyday deeds with the same rational fervour as we do when
we try to razor-cut the precise limits of evil in the likes of the trolley problem? Do we
acknowledge the real normative weight and value of a physical penny dropped out of sheer
sympathy in the hat of a hungry street musician? How bad could the Tesla's code for
autonomous driving have been if it crashed into a pedestrian due to miscalculation or a solution
vacuum in version 4.2? In order to even begin to evaluate the «objective» bad value we need to
factor in many other values, like lives saved due to correctly functioning AI autopilot, lives
saved due to prevented reckless driving by otherwise «good» humans. To illustrate the point
of the bar once again – in the Balkans, where I come from, no autonomous machine can do as
much harm to humans as humans ourselves. We are guilty of all sorts of bad driving, from pure
teenage per horsepower reckless driving, through an innocent glass of wine behind the wheel
till record pro-mill drunk and intended crash due to suboptimal psychological state and a history
of, say, family abuse in the past. The TP solution architect should, if she is worth her salt, be
able to quantify, qualify and rationalize these factors as well before she finds a rational,
universal and later - accepted solution of the TP. For while we are engaged in the search for
ideals, a lot of real, non-abstract pedestrians lose their lives, due to real reasons and not
statistical anomalies.
The AI architect, for narrow purposes, and not for an AGI style doomsday scenarios,
needs only do incrementally better than current statistics in order to justify implementation of
its ML system into the car that we would all go and buy tomorrow from the showroom. The
modest formula less bad in real world is better than more good in abstract world (-BRW >
+GAW) seems to have a good set of solutions for a wide range of values for B and G. These need
to be captured by an apt and practically successful ML system that operates simple machines
like cars, trains and IoT toasters. Rocket launchers, gene editing, social engineering techniques
and the like would naturally require more complex real world data and core complex ML
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algorithms. But let us not forget that we are facing an era of technological evolution: if a group
of scientists does not like the ML solution of another group, for, say, social benefits distribution,
they can come up with their own, hopefully better, solution. It does not seem much different
from our human-led reality, only without the corruption, bias and inherent or acquired
malevolence that only humans — and not animals, let alone machines — are capable of.

NOTES
[1] As an analytic philosopher, I am indebted to my mentor and friend Nenad Miscevic, as well
as to Prof. Janos Kis, for introducing me to the fascinating field of analytic ethics. I have also
benefitted enormously from the weekly seminars of Julian Savulescu and Nick Bostrom in
Littlegate house in Oxford during the period between 2008 – 2010.
[2] “… moral artificial intelligence (moral AI) could be developed to help agents overcome
their natural psychological limitations. The moral AI would monitor physical and
environmental factors that affect moral decision-making, would identify and make agents aware
of their biases, and would advise agents on the right course of action, based on the agent’s moral
values. In being tailored to the agent, the moral AI would not only preserve pluralism of moral
values but would also enhance the agent’s autonomy by prompting reflection and by helping
him overcome his natural psychological limitations.” (Savulescu and Maslen, 2015, in Beyond
AI) and “We therefore argue that the contender for serious consideration is a type of “weak”
moral AI that does not involve creating new agents nor undermining human freedom but,
instead, gathers, computes and updates data to assist human agents with their moral decisionmaking. This data will comprise information about the individual agent and his environment,
about his moral principles and values and about the common cognitive biases that affect moral
decision-making. The moral AI will use this data to alert the agent to potential influences and
biases, will suggest strategies for ameliorating these influences and biases, and will advise the
agent of particular courses of action at his request.” (ibid. p. 84)
[3] China’s active system of social credit being perhaps one of the best illustrations, as a contrast
to EU’s continuing efforts for an ethical AI that would, among other things, respect and preserve
human rights such as privacy.
[4] Very recent skeptical position if presented by Serafimova: “… even if one assumes the
existence of well-working ethical intelligent agents in epistemic terms, it does not necessarily
mean that they meet the requirements of autonomous moral agents, such as human beings.”
(Serafimova 2020, p.1); she follows up the general direction of Mittelstadt end others: “… that
decision-making based upon algorithms remains “a standout question in machine ethics”
(Mittelstadt et al., 2016, p. 11).”; see also “ … whether or not algorithmic decision-making can
achieve a level of moral autonomy similar to that of human decision-making. “ (Serafimova
2020, p.2) and most of all: “This is due to the fact that “ethics has not been completely codified”
(Serafimova 2020, p. 2).
[5] See China's system for social credits.
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[6] AI systems for pattern recognition Bernstein, Alexander & Burnaev, Evgeny. (2018).
Reinforcement learning in computer vision. 58. 10.1117/12.2309945.
[7] Deep Mind's Duplex AI demonstrated the Turing-test style success with a couple of real life
conversations led by it with humans. For a discussion see Chowdhury, Sandeep. (2019). How
do ethics influence Google Duplex's acceptance and the incoming wave of Proactive Voice
Assistants?.
[8] The protagonist in Kesey's novel One Flew Over the Cuckoo's Nest (1962).
[9] For a discussion of the machine- AI doomsday scenario, depicted in Matrix movie trilogy
see Haslam, Jason. "Coded Discourse: Romancing the (Electronic) Shadow in "The
Matrix"." College Literature 32, no. 3 (2005): 92-115. Accessed November 10, 2020.
http://www.jstor.org/stable/25115289.
[10] The Terminator movie Franchise doomsday machine scenario addresses well a niche, that
became enormously popular in pop culture but also in philosophy discussions.
[11] The AI simulator that beat F-16 expert pilot (for details see the BI entry in the literature
above) is a state of the art AI that can be recreated in a variety of tasks by using (mostly) open
source NN architecture and sufficient data, which in the F-16 case might not be open source
and understandably so.
[12] Deep Mind puts a lot of effort into developing RL methods and some of its greatest
successes are based on RL. For details see Deep Mind's team papers on RL in the literature.
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Abstract

In the context of the author's understanding of applied ethics and the types of applied ethics, on
the one hand, and the peculiarities of science as an extremely important field for society, on the
other hand, ethics in science is considered as one applied ethics. Its structure is determined by
the application of ethical standards in science referred to as a sphere, as a profession and as
casuistry. The insolvency of two main groups of objections to the delineation of ethics in
science is presented. Then the problematic field of ethics in science is outlined and several
groups of questions are pointed out, which can be accepted as fundamental. Emphasis is placed
on the need for ethical standards in science to be constantly updated.
Keywords: applied ethics, ethical standards, ethics in science.

Науката е сфера, която увенчава човешкото познание и човешкия разум. Именно
затова тя е сред тези, към които човечеството се отнася с респект и ревностно пази от
посегателства. Науката е също сфера, която е тясно обвързана с очакването за полезност,
благоденствие и развитие по отношение на обществото. Именно затова тя е сред тези,
които човечеството определя като най-значими и превръща в обект на специално
внимание. Науката е ценност. Тя е важна ценност за хората както заради това, че се родее
с най-изконните характеристики на човешката същност – разум, съзнание, свободна
воля, така и заради прагматичните си аспекти на полезност, които я правят толкова
желана. Но науката, като всяка друга значима обществена сфера, концентрира в себе си
множество противоречия. Те обхващат и двата ѝ аспекта – както науката, разбирана като
самия процес на постигане на знанието, така и науката, разбирана като крайния и
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систематизиран резултат от придобитото знание. Не само наличните противоречия, но и
някои от собствените ѝ характеристики генерират множество проблеми в тази сфера.
Решаването на проблемите става все по-належащо, защото те изправят науката
пред редица затруднения. А когато в обществото трябва да се решават ценностни
проблеми или дори всякакви други подобни проблеми, както и когато директно има
нарушаване на морални (етически) стандарти, обикновено се говори за етика. Защо?
Как се разбира приложната етика
Обикновено се обръщаме към етиката, когато има да се решават някакви
противоречия, често стигащи до дилеми, или да се преодоляват значими ценностни
проблеми, свързани с поведението и отношенията между хората, както и между някои
обществени структури. Всъщност това е смисълът на приложната етика, която е аспект
на етиката. Предназначението ѝ е да оценява и решава специфични ценностни проблеми,
възникващи в онези сфери на обществения живот, които са проблемни или пък са
особено важни в даден момент. На практика – такива могат да са всички сфери. Така
приложният аспект се утвърждава като същностна характеристика на самата етика, а с
времето приложната етика става все по-актуална и като че ли измества встрани
теоретичната етика.
Приложността характеризира етиката още в древна Елада, когато Аристотел дава
името „етика“ на тази обособила се част в единното философско знание, която се
занимава с добродетелността и правилността на човешкото поведение и живот. И досега
често наричат етиката „практическа философия“, защото нейните теоретични
достижения не остават заключени в границите на познанието, а обичайно се насочват да
решават реалните проблеми на живота. През вековете тази практическа ориентация все
повече се утвърждава, а компонентите и механизмите на етиката се прилагат към
различни обществени сфери.
Истински разцвет на приложната етика настъпва от 70-те години на 20 в., когато
в обществото назряват множество значими проблеми в множество различни сфери, а за
решаването им безусловно се разчита и на етиката. Причината е в това, че изобщо не би
могло да се търси и намира решение на проблеми, свързани с човека и с обществото, ако
преди това те не се анализират и оценят през призмата на етическите компоненти:
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ценности, норми, принципи и модели. Именно те се превръщат в специални етически
стандарти, които се използват като критерии за достигане до обективна етическа
оценка, за взимане на правилно решение за поведение, за търсене на изход или промяна,
за установяване или възстановяване на баланса в обществените отношения. По това
време се обособяват голяма част от приложните етики, които познаваме и използваме.
Те са насочени към решаването на специфичните ценностни проблеми в някои
обществени сфери, както и в някои професии, а също - и в някои конкретни казуси.
Приложната етика няма единно битие – тя е съвкупност от множество приложни
етики. Те могат да се групират в три типа приложни етики, свързани с прилагането на
етически стандарти към: 1) значими сфери (етика на науката, бизнес етика, правна етика,
политическа етика, медийна етика, биоетика, медицинска етика, компютърна етика,
екологична

етика

журналистическа,

и

др.;

търговска,

2)

значими
инженерна,

професии

(лекарска,

магистратска

преподавателска,

(адвокатска,

съдийска,

прокурорска, нотариус), административна, управленска, мениджърска, на учения, на
политика и др.; 3) значими казуси (от деловата сфера – етическа казуистика; от живота –
житейска етика).[1] Понятието „значимост“ тук се употребява в смисъл на актуалност
или особена важност за определен момент от живота на обществото или въобще.
Сферата на науката също носи посочените характеристики. Тя е значима и
проблемна, което без съмнение я прави подходящо място за прилагане на етиката, т.е.
можем да говорим за етика в науката, като една приложна етика. Защо?
Етика в науката – една приложна етика
В контекста на посочените по-горе разбирания за приложната етика и за типовете
приложна етика, от една страна, и за особеностите на науката като значима сфера за
обществото, от друга стана, можем да определим етиката в науката като една приложна
етика. Тя се характеризира също с това, че включва в себе си и трите типа приложна
етика, но визирани във връзката им с науката. Затова може да се каже, че: 1) Етиката в
науката е прилагането на етически стандарти към науката, като значима сфера; 2)
Етиката в науката е професионална етика на хората, занимаващи се професионално с
наука (изследователи, учени, преподаватели); 3) Етиката в науката е казуистика.
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Първо, етиката в науката е самото прилагане на етически стандарти към сферата

на науката с цел да се оценяват и регулират поведението и отношенията там, както и с
цел да се решават възникващите ценностни проблеми в тази значима обществена сфера.
Второ, същевременно етиката в науката е професионална етика. Тя систематизира
основните етически стандарти за поведение - ценности, норми принципи, модели, които
трябва да дефинират правата и отговорностите на професионалистите в няколко основни
типа отношения: а) отношенията между самите учени; б) отношенията с други „страни“,
участващи в дейността на учените (работодатели, институции, поръчители, спонсори,
издатели, клиенти, студенти); в) отношенията на учените с обществото като цяло.
Трето, етиката в науката е също и казуистика. Тя анализира и решава конкретни
казуси от специфичната делова сфера на науката и от дейността на хората, които са тясно
свързани с нея и трябва да взимат правилни решения – и ежедневни, и стратегически.
Тази тройна структура на етиката в науката далеч не е изключение. Тя се
наблюдава и при други приложни етики (бизнес етика, правна етика, политическа етика
и др.). Но по отношение на етиката в науката възникват специални възражения. Защо?
Какви са възраженията и какъв е проблемът
Едно от най-популярните възражения е, че науката е особено място, където царува
обективността и заради това не трябва да се допускат никакви ценности или други
субективни влияния, които биха я осуетили. И именно тук има противоречие. От една
страна, се търси съдействие от страна на етиката поради факта, че в науката се пораждат
множество проблеми, а и поради това, че тя е безспорна ценност за хората. От друга
страна, се казва, че в науката изобщо няма място за етиката, защото тя се занимава с
ценностния и нормативния аспект на човешкото поведение, докато науката е сфера,
която е напълно дистанцирана и независима от ценности именно заради необходимостта
да си осигури обективност. Не е обосновано обаче да се приеме подобна цялостна
аксиологична изолираност на науката. Могат да се посочат поне две групи аргументи.
Първата група идват от ролята на науката, осигуряваща ѝ значимост и утвърден
статут. Те обаче са свързани с определени очаквания и изисквания от страна на
обществото. Без съмнение, науката е ценност за обществото. И това се отнася както за
науката, разбирана като самия процес на познанието, така и за науката, разбирана като
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резултат от процеса на познанието. Но тъй като обществото се интересува предимно от
резултатите на науката, вторият аспект определено има по-ярко изразен и популярен
ценностен смисъл. Науката е ценна, защото резултатите ѝ са ценни.
Втората група аргументи сочи, че определени ценности са налични, а също така
- важни за науката. Това пак засяга и двата ѝ аспекта – и науката като процес на създаване
на познание, и науката като резултат (система) от придобитото познание.
Основополагащ аргумент в тази група е фактът, че науката изобщо е немислима
- не може да съществува и да се развива, без определени ценности. Те стават част от
същностните ѝ черти. Такива са ценностите истина, доверие, свобода.
Истината е не само морална, а и универсална ценност. Заедно с това тя е основна
цел на науката. Заради тази свързаност истината може да се определи като същностна
характеристика на науката. Доверието е сред безспорните морални ценности, а науката
е невъзможна без него. Без доверие би се загубила връзката между отделните научни
теории и те не биха могли да съществуват в единна цялост – т.е. като наука. Затова за
всички учени е важно да имат доверие в знанието, оставено от предшествениците, както
и самите те да изграждат доверие към своите теории, от които да се ползват всички други
учени. Заедно с това, комуникацията между учените и създаването на екипи биха били
невъзможни изобщо, ако няма доверие. Свободата също е морална, а в голяма степен –
и универсална ценност, защото произтича от свободната воля, на която човекът особено
държи заради това, че го отличава сред останалите живи същества в света. И двата
смислови аспекта на свободата – свобода „да“ (позитивен) и свобода „от“ (негативен),
са еднакво важни за човешкото съществуване. Защото всеки индивид се стреми както
към повече възможности за избор (свобода „да“), така и към по-малко зависимости
(свобода „от“). Същевременно свободата е задължително условие за съществуването на
науката във всички времена и във всичките ѝ аспекти, форми и нива. За да създава наука,
човекът трябва да бъде максимално свободен „да“ избира какво да изследва и как да го
прави, както и свободен „от“ зависимости, които ограничават този избор.
Истината, доверието и свободата са ценности, без които науката е немислима.
Затова на преден план излиза и друг важен проблем – как да се гарантира присъствието
им в науката. Тези питания и усилия категорично насочват към етиката и нейните
възможности. Важен въпрос за етиката в науката е: как да се потвърди (верифицира)
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истината, което е основен въпрос и за философията на науката изобщо. Важен въпрос за
етиката в науката също е: как да се гарантира доверието – какво трябва да се прави и
какво не трябва да се допуска, за да се подсигури тази свързваща и определяща ценност.
Важен въпрос за етиката в науката е и това: как да се гарантира свободата („да“ и „от“).
Тези питания влизат в контекста на едни от най-широко утвърдените етически (морални)
принципи – за съответствието между свободата и отговорността; между правата и
задълженията; между целта и средствата. Моралната практика на човечеството отдавна
е установила и приела, че свободата в обществото може да се гарантира чрез съответни
(адекватни) отговорности. Като поемат определени отговорности (ангажименти,
задължения), хората взаимно си гарантират свободата. Така зависимостта между
свободата и отговорността, както и между правата и задълженията, става определяща и
за етиката в науката. Във връзка с тези принципи на преден план излизат и други важни
питания: какви конкретни отговорности и задължения имат хората в науката; какви
отговорности и задължения има науката като цяло. Адекватните отговори на тези
въпроси несъмнено влизат в проблемната област на етиката в науката.
Друг аргумент в тази група е, че в науката непрекъснато се налага да се прави
избор и да се взимат решения на различни равнища и по различни поводи, като при това
решенията трябва да са правилни. А за всяка оценка винаги са нужни ценности, които да
се ползват като критерий за правилност. Ценностите очевидно и тук са много важни.
Трети аргумент: в науката става все по-належащо да се решава не само „дали
може“, а и „дали трябва“ да се направи или постигне нещо, т.е. доколко то е допустимо,
въпреки че е възможно. Това е морално питане и винаги стои пред самите изследователи.
То излиза на преден план при поставянето на научните цели и при сформирането на
научни програми, колективи, сфери. А за да е възможна тази преценка, ползването на
ценностите е наложително.
Четвърти аргумент: въпреки изискването за безусловна обективност, процесите
в науката все пак са субективни, тъй като се осъществяват от хора. От друга стана, хората
са субективни, именно защото са субекти. Заедно с това те имат своите интереси,
характери, амбиции, слабости, изкушения. В този контекст ценностите също са нужни –
първо, за да се осмислят тези проблеми, а после – за да се насочат съзнателните усилия
на субектите към осигуряването на безпристрастност и обективност в науката.
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Пети аргумент: науката се прави от хора, които влизат в отношения помежду си.
Чрез човешките отношения се осъществява и разгръща научната дейност. Ценностите са
определящи както за изграждането на тези отношения, така и за тяхното регулиране и
насочване в желана посока. А също – и за осъществяването на оценка и контрол над тях.
Шести аргумент: човекът в науката, като всеки друг човек, има нужда от модел
на поведение, който да ползва за еталон. Всеки такъв модел е съвкупност от ценности,
които са структурирани в някакъв порядък. Определени ценности очевидно са важни за
изграждането на модели на добра практика в науката. Нужно е да се определи кои са те.
Седми аргумент: науката е същевременно и съвкупност от достиженията и
успехите на множество отделни хора. А успехът е както лично дело, така и общ принос
на много хора. Тази специфика на науката е заредена с вътрешна противоречивост и е
предпоставка за непрекъснато нарушаване на хармонията и за пораждането на различни
етически проблеми. Именно на ценностите се разчита и за установяването, и за
възстановяването на баланса, а също - и за предотвратяването на етически проблеми.
Осми аргумент: в науката има не само успехи, съпътствани от удовлетворение,
но и неуспехи, които са повод хората да изпитват неудовлетворение. Практиката показва,
че ценностите са еднакво нужни да се преживеят и двете, защото подпомагат етическите
умения на хората. Те допринасят както за справяне с неудовлетворението от неуспеха,
така и за достойно понасяне на удовлетворението и славата от успехите в науката.
Девети аргумент: за функционирането на самата наука е все по-важно какво е
отношението на учените към обществото. Затова за дейността на изследователите става
определящо да познават, споделят и зачитат както ценностите на обществото изобщо и
ценностите на човечеството, така и ценностите на всяка конкретна местна общност, в
рамките на която науката се развива (държава, град, район, местност). Това е специфично
познаване и „боравене“ с ценности, без което науката днес се затруднява.
Десети аргумент: за съвременната наука е от изключително значение да търси
баланс не само вътре в себе си, но също - и с цялото общество. А вече и обществото е поразлично – то е активно, защото си дава ясна сметка за възможните заплахи от страна на
науката към природата, обществото, човечеството. Затова обществото полага усилия и
иска да упражнява контрол над науката и учените, за да съхрани себе си и ценностите
си; да защити интересите и целите си; да предотврати всяко възможно зло. В тези сложни
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взаимоотношения ценностите са нужни, за да рамкират взаимните очаквания и да
гарантират баланса между науката и обществото.
Посочените аргументи ясно показват, че ценностите наистина са все по-важни за
науката. Те отразяват както промените в съвременната наука, така и промените в
съвременното общество. За да изпълняват предназначението си, ценностите трябва да се
осмислят и подредят според спецификата на самата научна дейност, както и според това
дали засягат науката като процес или като краен резултат; дали засягат отношенията
между самите субекти в науката или други отношения, свързани с дейността им; дали
балансират отношенията на науката с обществото и с очакванията на обществото и
човечеството. В сравнение с преди, въпросът за ценностите става все по-важен. Защо?
Очертаване на проблемното поле на етиката в науката
В науката, както и във всяка друга делова сфера, очевидно възникват множество
противоречия, проблеми, конфликти. В поведението на хората, занимаващи се с наука,
също се наблюдават различни отклонения от утвърдени и познати на всички морални
ценности. Но поради изключителната значимост на науката, тези проблеми не засягат
само нея, а предизвикват широк обществен интерес и противодействие. Търсенето на
причините е важно, за да се противодейства надеждно на грешките. В тази връзка
изниква и въпросът: дали нарушенията в науката се дължат само на личния морал на
хората в науката или пък те се дължат на специфични за сферата на науката отклонения?
Ако е вярно първото, приемаме, че нарушенията имат само случаен и личностен
характер. Тогава трябва да очакваме, че личните морални стандарти на хората в науката
са достатъчно условие за наличието на адекватен морал и в тази сфера. И да се надяваме,
че всички изследователи ги притежават. Трябва да приемем, че отклоненията от
желателното поведение в науката са аналогични с тези в житейските отношения –
твърдение, което често се изразява с максимата „хората са си хора навсякъде“. И да
очакваме, че хората в науката имат висок житейски морал, който да ги направлява.
Ако е вярно второто, приемаме, че нарушенията в науката са специфични, което
значи да приемем и наличието на специфични етически (морални) стандарти. Именно
този отговор аргументира съществуването на специална приложна етика в сферата на
науката. Тогава е възможно отклоненията да се дължат на незнание или неосъзнаване на
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специфичните етически стандарти, които обуславят разбирането за почтеност в науката.
От друга страна, това значи, че етическите стандарти могат да бъдат формирани,
усвоявани, изисквани. Подобни целенасочени усилия съпровождат всяка приложна
етика, а очевидно се отнасят и за етиката в науката. Затова днес все повече се говори за
необходимост от овладяване (осмисляне, назоваване, регулиране, контролиране) на
научната почтеност в интерес на науката и в интерес на обществото. Недалновидно е да
се разчита единствено и само на житейския морал в тази делова сфера.
Тези предпоставки са в основата на обособяването и широкото разпространение
на приложната етика, за което стана въпрос по-горе. Съществуването на множество
приложни етики се дължи и на факта, че етическите стандарти, при прилагането си в
различни сфери, се променят, защото се адаптират към спецификата на съответната
среда. Прави се разграничение между прилагането на етически стандарти в
неформалното общуване и сфера – житейска етика, и прилагането на етически
стандарти във формалното (делово) общуване и сфера – делова етика. От друга страна,
се разграничава прилагането на етически стандарти в различните делови сфери (наука,
бизнес, политика, право, др.), както и в различните професии. Всяка от тези приложни
етики носи особеностите на деловото общуване (разграничаващи го от житейското), а
заедно с това - и особеностите на своята конкретна делова сфера или професия.
Може да се каже, че етическите стандарти в различните сфери и професии не са
едни и същи, а варират. Има универсални етически стандарти, които са приложими и
валидни за всички сфери (напр.: справедливост, честност, почтеност). Има етически
стандарти, които категорично нямат място в дадена сфера, защото не кореспондират на
нейната същност или на основните ѝ цели (напр.: скромност за сферата на науката;
състрадание, добро за сферата на бизнеса). А има и такива етически стандарти, които
частично се променят, адаптирайки се към съответната сфера (напр.: „не прави умишлено
зло!“ в бизнеса, вместо житейската морална максима „прави добро!“). Заедно с това
етическите стандарти в различните сфери и професии могат да се различават по своя
приоритет или по мястото си в конкретната система от етически стандарти.
Разгледаните по-горе аргументи за етическите (моралните) ценности в науката
показват същевременно и връзката им с останалите компоненти на етиката (морала) –
норми, принципи, модели. Именно чрез тях ценностите се „задвижват“ и успяват да
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020

150

ВАЛЕНТИНА ДРАМАЛИЕВА

разкрият възможно най-цялостно предназначението си във всяка конкретна практическа
ситуация. Те се превръщат в активни и работещи етически стандарти именно, когато се
приемат в тяхната цялост, а също – когато се използват като критерии за етическа оценка
на поведението или за избор на правилно поведение.
Казаното до тук ни дават основание да приемем, че етиката в науката има свои
специфични етически стандарти, както и всяка друга делова сфера. Затова е важно да се
уточнят и систематизират етическите стандарти, специфични точно за науката, защото
те очертават границите на проблемното поле на етиката в науката. Може да се каже, че
като основополагащи в тази приложна етика се оформят няколко групи въпроси:
1. Специфика на етическите стандарти в науката:
• Кои са основните етически стандарти: ценности, норми, принципи, модели;
• Имат ли етическите стандарти система; имат ли йерархия; кои са определящи;
• Дали етическите стандарти са валидни за цялата научна общност или трябва да
се прави някакво разграничение в различните научни общности и научни сфери;
• Как да се прилагат етическите стандарти - кои механизми и модели са
предпочитани.
2. Публичност на етическите стандарти в науката:
• Как се осмислят и назовават етическите стандарти в науката, за да имат
публичност;
• Публичност на етическите стандарти пред научната общност;
• Публичност на етическите стандарти пред обществото;
• Етически кодекси на научни общности и институции – вид публично
ангажиране.
3. Типични етически проблеми в науката:
• Кои етически проблеми (конфликти) в науката са определящи; от какво
произтичат;
• Как да се предотвратяват етическите проблеми в науката;
• Как да се решават етическите проблеми в науката;
• Кой е отговорен за състоянието на етиката в науката (и в научната организация).
4. Нарушаване на етическите стандарти в науката:
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• Какво произтича от несъобразяването с етическите стандарти в науката;
• Какви са обичайните нарушения в науката;
• Какви са причините за нарушенията.
5. Противодействие на нарушенията на етическите стандарти в науката:
• Как да се противодейства на нарушенията;
• Кои механизми за противодействие са работещи в науката;
• Кой „може“ и кой „трябва“ да противодейства.
Всички тези въпроси отдавна търсят своя отговор. Не стихват усилията да се
изгражда етика в науката, защото тя трябва да е адекватна на непрекъснатите промени в
човешкия свят и в самата наука. Необходимостта от такава адаптивност създава
допълнителни проблеми за очертаване на действителното проблемно поле на етиката в
науката. Но и то също се променя. Някога един тесен кръг морални норми очевидно е
бил достатъчен, за да регламентира и регулира отношенията между изследователите и
така да балансира науката. Специфичните морални стандарти са се предавали от учител
на ученик, а личният пример е бил като че ли основният модел за правилното поведение
в науката. Тогава неформалното общуване между учителя и ученика е било определящо,
а моралните норми са се съхранявали и предавали като своеобразен „научен занаят“ така, както се е постъпвало с методологическите норми в конкретната наука. Днес тези
неформални уроци в науката също са важни, но вече не са достатъчни. На първо място,
защото връзката „учител – ученик“ отдавна не е единствената определяща. В сферата на
науката днес се разгръщат множество сложни отношения между хора, организации и
институции, които налагат различни начини за търсене на баланс и постигане на целите.
Променената среда поражда различни проблеми и различни очаквания.
Неформалните морални уроци не са достатъчни и заради това, че с промяната на
обществото и науката се променят също и много други обстоятелствата. Така например
полето на науката вече обхваща не само тесен кръг избрани хора, концентрирани в
своите интелектуални занимания, а напротив – включва голямо и разнообразно
множество от хора: изследователи, издатели, студенти, разпространители на знание.
Всички те влизат в отношения помежду си и така създават, съхраняват и разпространяват
науката. Тези сложни отношения налагат и специални очаквания към етиката. Заедно с
това се усложнява и връзката на науката с обществото, което изисква специални
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целенасочени усилия от двете страни, за да се съвместят техните интереси, ценности,
цели. В този контекст на преден план изпъква темата за взаимното зачитане на правата и
интересите на двете страни – науката и обществото. Това налага и нови очаквания към
етиката, идващи от две посоки – както от науката, така и от обществото. Науката иска да
оптимизира и балансира отношенията, които я изграждат, за да постига по-леко и поуспешно своите цели и конкретните си изследователски задачи. Обществото иска да
защити себе си в това взаимодействие и да контролира науката, като ѝ покаже, че
общественият интерес трябва да е определящ и за нея.
Именно тези промени отчитат и самите учени, когато си дават сметка за спешната
нужда от специален морален регулатор за отношенията помежду им. А етиката става все
по-важна за науката, опитвайки да систематизира и прагматизира най-значимите
морални ценности, норми, принципи и модели, които да са работещи в тази сфера. Така
още през 40-те години на 20 в. американският социолог Робърт Мъртън (1910-2003)
изтъква, че науката се нуждае от специални морални норми – „етос“ на науката, така като
се нуждае от методологически норми (Merton, 1979). Но той не спира само с тази
констатация, а полага специални усилия, за да открие, посочи и систематизира найважните морални стандарти за науката. Така се ражда емблематичният акроним –
CUDOS, който включва базисните за науката ценности: обществен характер
(Communalism); универсалност (Universalism); безкористност (Disinterestedness);
умерен скептицизъм (Organized Skepticism). Към тях английският физик и хуманист
Джон Зиман (1925-2005) добавя изискването за оригиналност (Originality) и така
допълва елементите във формулата, осмисляйки сполучливо и буквата „о“ в акронима
СUDOS (Ziman, 1984). Оттогава тези компоненти задават параметрите на почтената и
правомерна научна дейност. Но търсенията не спират.
Много изследователи от различни научни области (не само от хуманитарните и
обществените, но и от естествените науки) си дават сметка за важността на етическите
стандарти в тяхната специфична професионална дейност. В края на 20 в. американският
етик Дейвид Резник (р. 1962) продължава по-нататък усилията да концептуализира етоса
на все по-професионализираната и по-организирана съвременна наука. Той добавя още
дванадесет компонента към CUDOS, а именно: свобода, законност, взаимно уважение,
честност, старателност, откритост, уважение към изследователския обект, признание на
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приносите, обучение, социална отговорност, възможност (за кариера), ефикасност
(Resnik, 1998). Анализите и критичността към посочените модели, както и новите
предложения, стават практика в научните среди, а и самите те – също обект на спорове.
Етическите норми в науката се налагат като важни не само, за да регулират
човешкото поведение и да балансират отношенията в тази сфера. Към тях има много
повече очаквания - ролята им е да обслужват, подкрепят и допълват методологическите
норми, които са най-важните за всяка наука, защото разкриват пътя за добиване на ново
знание. По този начин етическите норми се възприемат като „другата страна“ на
методологическите норми. Етическите норми допълват и в голяма степен – гарантират,
методологическите норми. Така те допринасят за тяхното адекватно и надеждно
използване. Те успяват да постигнат това най-вече като съдействат за отстраняване на
всякакви отклонения и нарушения, които биха блокирали и обезсилили научните методи.
Именно затова етическите норми се визират и като своеобразен гарант на методологията.
В този смисъл е и убеждението на големия авторитет във философията на науката - Карл
Попър (1902-1994), че епистемологичните принципи са всъщност етически принципи.
Няма как да не посочим в тази връзка и друго важно прозрение на емблематичния
британски философ. Той си дава ясна сметка в каква степен моралните норми са
определящи за науката, но също така и колко е важно те да бъдат обособени като
специални етически стандарти. При това – такива, които най-вече съответстват на
науката и я обслужват адекватно. Същевременно Карл Попър подчертава, че науката се
променя, а с нея трябва да се променя и етиката. Затова той изтъква не само нуждата от
етика в науката изобщо, но също и нуждата от една нова професионална етика в науката,
която да съответства на настъпилите промени в съвременното знание. А то е обективно
и несигурно и именно заради това новата етика се отличава от етиката на „старата
наука“, където истината винаги е сигурна и гарантирана посредством логическо
доказателство и затова тя е базирана на авторитета, който по традиция владее истината.
Новата етика е различна – налага се да промени базисните си ценности, защото трябва
да отразява несигурността на новото знание. Тя трябва да се основава на толерантност,
защото заради несигурността на знанието е наложително да се преосмисли цялостно
отношението на учените към грешките в изследователската дейност. Попър изтъква
също и дванадесет свързани принципа, които показват как от позициите на новата етика
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трябва да се възприемат грешките, за да се впишат в настъпилата нова научна реалност
(Попър, 2003: 218–220).
Заключение
Промените в научната среда категорично изправят етиката пред нови
предизвикателства и пораждат още по-големи очаквания към нея, защото изискват
специфичните етически стандарти да отразяват тези промени. Нужно е етическите
стандарти – ценности, норми, принципи, модели постоянно да се систематизират,
актуализират и популяризират. Целта е по този начин в сферата на науката да се постига
предварителна яснота за очакванията; да има съзнателно следване на ценностите,
нормите, предписанията, моделите; да се създава определена етическа нагласа и етическа
компетентност; да се предизвиква публичност – широко говорене по тези въпроси.
От етиката в науката се очаква да оценява и регулира поведението и отношенията
в тази сфера. Това включва отношенията между самите учени; между различните научни
структури и институции; между учените и обектите на техния труд, както и на тези, които
са свързани с тях; между учените и държавата; между учените и обществото като цяло.
За да постигне това, от етиката се очаква да формира у хората, работещи в сферата на
науката, определени етически ценности, норми, принципи, модели, както и етическа
нагласа и етическа компетентност (умения) за етически анализ и адекватна етическа
оценка, а също - и за взимане на правилни решения, които винаги имат и етически аспект.
Усилията да се стимулира етиката в научните среди си поставят и друга цел - да
се подсили саморегулацията на науката. Същевременно така може да се подпомогне
външният контрол над науката, който идва от държавата, обществените институции,
правото. Смята се, че ако науката сама систематизира етическите си стандарти и се
саморегулира с тяхна помощ, това би ограничило значително външната намеса, която
често е грубо вмешателство и ограничава свободата. Етиката в науката може да бъде една
добра основа и модел за външния контрол, който, така или иначе, се осъществява над
науката от страна на правния регулатор във всяка цивилизована държава.
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БЕЛЕЖКИ
[1] Предлаганата класификация на приложната етика е на автора. Този въпрос авторът
дискутира за първи път в статията „Преподаването на приложна етика“ в сп. „Философски
алтернативи“ (Драмалиева, 2005). По-нататък идеята е доразвита и в монографията „Бизнес
етика – философски прочит“ (Драмалиева, 2014) и в „Бизнес етиката в съвременния
мениджмънт“ (Драмалиева, 2018), както и в множество други статии и студии на автора.
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Abstract
The paper analyzes the different techniques and practices of political power through which the
COVID-19 pandemic is used in order to reduce and taboo a number of human rights and
freedoms. The author reveals perfidious models of misuse of expert’s opinions helping to spread
anxiety or panic in numerous social groups, where the emergency situations are used for behindthe-scenes political goals and scenarios.
Keywords: power, experts, laws, manipulations, pandemic, rights, freedoms.
За историческия и екзистенциалния шок на човечеството от пандемията на
смъртоносен вирус се говореше/пишеше още преди няколко десетилетия най-вече в
средите на учени или футуролози. Тогавашните им прогнози се оказаха невероятно
точни – в първите десетилетия на ХХⅠ век. Но тъй като хората не се интересуват от
научни теории или хипотези, разпространението на интелектуални продукти по тази
одиозна тема стана по съвсем други начини – чрез художествената литература, главно
фантастиката, и най-вече киното. Така пандемичната тематика се пласира на масовата
публика като опакована в атрактивна зани-мателно-хедонистична обвивка, която
приспиваше вниманието и отговорността на човечеството за предстоящите опасности
или трагедии. Нейната естетизация пренебрегваше или поставяше в доста по-ниска
позиция на значимост най-съществения проблем – морално-етическите отношения и
реакции на Човека (като род, вид и индивид) пред тази заплаха. Смислово-понятийният
кортеж, съпровождащ естетизираните фантастични и кинонаративи, натрапваше
съвършено други модалности спрямо тези, които впоследствие щяха да царстват.
Ethical Studies (ISSN 2534-8434), Vol. 5 (3), 2020

COVID-19 и табуираният живот...

157

Фокусът на наративите беше ориентиран много повече към външните изображения и
последствия на неудържимото шествие на смъртоносните вируси, отколкото към
вътрешните психически, а още по-малко – към морално-етическите колизии на
застрашените или поразените от пандемичната вакханалия, срещу която човечеството се
бе оказало напълно безсилно. В условията на реално върлуващата пандемия обаче
главните поражения щяха да се във вътрешен план, свързани с радикални
преформатирания в психиката или морала на хората. Очакваният, прокламиран още от
Античната древност, катарзис чрез изкуството не се състоя. Вместо него, неочакван,
публично

неафиширан

триумф

преживя

Хегеловото

разочарование

или

предупреждение: Историята показва, че никой не се учи от нейните жестоки уроци.
Горчивата поука от историята, че забавленията и естетическото преживяване на
трагедиите не подготвят хората срещу бъдещите злини и беди, се оказа не само вярна, но
и практически доказуема, и то по най-мащабен, а и зловещ начин, който трябваше да
засегне всеки и всички. За да настъпи истинският морален шок, трябваше да дойде
истинската, а не въображаемата реалност. За неподозирано кратко време COVID-19 се
превърна в тема № 1, а разнородните коментари по нея набъбнаха до умопомрачителни
стойности – днес в Google може да намерите повече от 475 млн. отговора при търсене
на комбинацията „COVID-19“ и „морал“. За невероятно кратко време

пандемията

преобърна всекидневието на човечеството. Тя свали принудително от „дневния ред“ на
човешката история ценностно-нормативни катехизиси, господствали в продължение на
векове или хилядолетия, за да ги подмени, както се казва, за нула време със съвършено
нови, довели хората до тежки психически състояния и превърнали значителна част от
тях в перманентни жертви на стресове и кошмари. Страхът за живота се превърна от
екстремално явление в човешката екзистенция в банално ежедневие, с което милиарди
човешки същества вече трябваше да живеят без каквато и да било яснота кога този
внезапно връхлетял ги кошмар ще изчезне и ще се възстанови Животът. Защото
пандемията табуира живота, радикално измени неговите смислови и ценностнонормативни консистенции и режими на функциониране, преформатира до неузнаваемост
човешките взаимоотношения, за неочаквано кратко време изпрати в музея на историята
социокултурни трафарети с историческа биография, започнала от началото на човешката
еволюция. Нямаше сфера на човешкото всекидневие, която да не бе засегната от
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пандемията. Държавата и обществото се бяха превърнали в неволни заложници на
капризите на природата или на безумието и безотговорността на някои представители на
Homo sapiens, решили да експериментират как могат да поставят на колене своите
противници и дори цялото човечество. В условията на всеобща заплаха или вилнееща
пандемия за втори път, след голямата криза от 2007-2008 г., обществата възвърнаха
упованието и вярата си в необходимостта и възможностите на Държавата, а
политиците отстъпиха мястото си на научните експерти, които рязко вдигнаха своя
авторитет в рамките на вълнуващата се от темата общественост. Неолибералната
митология за „минималната държава“ рухна пред очите на човечеството, искащо силна
и адекватно, денонощно действаща правова, демократична и социална държава,
полагаща всички реални, а не фиктивни грижи за здравето и живота на своите граждани.
Нямаше как в условията на шок да не изригне демографският бум на всевъзможни
конспиративни теории или сценарии за началото, феноменологията и ужасния край на
бедствието. Нескопосано-противоречивите обяснения и оправдания на властите
навсякъде даваха основания на хората повече да се съмняват, отколкото да се доверяват
на официалните мнения. Това предизвика невиждан исторически и глобален колапс,
какъвто човечеството не познаваше, макар че според мненията на епидемиолози то
преминаваше за сетен път през голготата на такива ужасни изпитания, затова и мненията
на специалистите се оказаха раздвоени спрямо начините за противодействие на
неудържимо разпространяващата се в света зараза. Пандемията преформатира коренно
времево-пространствения континуум на човешката екзистенция. Обичайният дневен
график и трафик на човешките същества бяха изменени до неузнаваемост. Времето и
пространството бяха целево инжектирани с огромни дози от притеснения, тревоги,
страхове, стресове и паники от вакханалията на злата напаст. Опасности дебнеха
отвсякъде, затова масовата аудитория трябваше да бъде ангажирана с всекидневни и
потискащи информации за положението, броя за заболелите, настанените в болнични
заведения, в интензивни отделения, както и за фатално „загубилите битката със
заразата“. Престараването на властите беше очевидно и ставаше все по-непоносимо за
гражданството, което след известен първоначален период на шок се бе освестило и
започна да протестира.
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В политически аспект заразата беше неочакван подарък – всичко в държавата да
мине в ръцете на управници, които мислеха единствено за себе си и за облагодетелстване
от ситуацията и властта. Пред очите на всички се суспендираха конституционни и
законови регламентации с временни наредби, често без потвърждение от Народното
събрание. Управлението на държавата и обществото премина изцяло в ръцете на
премиера и селектиран от него екип от специалисти. За няколко месеца не само стихна,
а реално изчезна нормалният политически живот. След отнемане на субсидиите на
политическите партии сега пандемията дари с още по-големи шансове управляващите да
се разправят напълно със своите опоненти. Сервилните медии и поръчковите експерти,
анализатори, политолози и социолози не престанаха да повтарят семпли папагалски
клишета, а това още повече ядосваше гражданите. В името, за благото и бъдещето на
Демокрацията, тя следваше да бъде погазена и отменена по най-лицемерен, а нерядко
дори и брутален начин от страна на управляващата коалиция. Конституционно
прогласените и гарантирани права и свободи на гражданите бяха суспендирани от
управниците с перверзните обяснения и оправдания, че ситуацията налага това.
Двойният аршин на отношение се виждаше и усещаше във всичко. Гражданите бяха
сериозно санкционирани за нарушения на изискванията, а управниците безпардонно,
пред очите на всички непрестанно ги нарушаваха и демонстрираха възмутително
отношение към общовалидните ограничения, които бяха само за простосмъртните или
обикновените граждани. Официалните призиви на властите за спокойно и нормално
съществуване при евентуално спазване на наложителните изисквания на пандемичния
режим очевадно и мултиплициращо караха хората да се съмняват, че всичко е под
контрол, и да привиждат патологии във всичко. Внезапно изникнаха часове и
пространства, в които не беше препоръчително, или дори бе забранено осъществяването
на банални ежедневни дейности. Природата, градските паркове или кварталните
градинки бяха публично стигматизирани като омагьосани от зли стихии и коварни
напасти топоси, които „временно“ не биваше да се посещават. Човечеството се завърна
във времената, в които за пръв път са легализирани посоките на движение на хората по
улиците, този път с превантивната цел да се избегнат заразяванията. Режимът на
придвижване на хората в магазини, супермаркети, пазари и тържища вече задължително
изискваше освен маска и дистанция, и строго спазване на указаните посоки. Подобни
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регламентации бяха съвършено непознати поне за поколенията от два-три века насам.
Дори в най-тиранични или тоталитарни властови режими такива ограничения не е имало,
а сега репресиите на държавните „загрижени“ власти трябваше да се комбинират с
„гранитните“ персонални убеждения за полезността и стриктното спазване на техните
разпореждания. Кошмарният затворнически паноптикум на Бентам беше станал
екзистенциална реалност на всеки, почувствал се застрашен и превърнал се в
„доброволен“ затворник на пандемията. Всеки трябваше да се оглежда непрестанно във
всички посоки, защото всеки можеше да бъде неговата гибелна заплаха, а това нямаше
как да не подкопае фундаментите на морала, чиято основа е доверието, а именно то бе
целенасочено подкопано, поставено под въпрос. По презумпция всеки можеше да бъде
заподозрян като потенциален нравствен нарушител без каквито и да било факти и
доказателства за неговата предполагаема вина и зловредност. Кантовият императив – да
не се прави това, което човек не желае другите да му правят, беше конюнктурно
преформатиран, като другият вече беше не толкова ценност, колкото средство за
похищение, заплаха или гибел на собственото човешко същество, т.е. и на неговия
живот. Вече не толкова връзката с другия, колкото „независимостта“ от него имаше
реално, съдбовно значение. За разлика от хилядолетно прокламираната и практикувана
близост с другия човек, сега властите рекламираха дистанцията, бягството, съзнателното
отчуждение от другите, които (по презумпция) бяха явно заподозрени, че могат да са
носители на смъртоносния вирус. Да се пазиш и страниш от всекиго, дори от найблизките хора, беше непоносимо изпитание. Силуетите на кошмарните пейзажи от
предишни векове, в които чумни епидемии са превръщали хората в обезумели животни,
неистово търсещи спасение за живота си, се възкресиха и придобиха зловеща
очевадност, а и неясна времева продължителност. Някога В. Райх беше писал за
емоционалната чума и възшествието на малките хора в тъмни и страшни времена и в
разтресени от катаклизми общества, а сега това бе станало реалност. Грижата за другия
човек от безкористно деяние се бе превърнала в тягостно задължение, което гарантираше
не толкова живота на другия, колкото приоритетно собствения живот. Това странно и
публично неоповестено припомняше дискретния механизъм на религиите, а в сегашното
време, пространство и битие царстваше всеобщата Религия на оцеляването, пред която
всички други конфесии трябваше да преклонят глава и да признаят властта й. За разлика
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от всички останали религии, тя не предлагаше впечатляващи иконографии, но и
деонтологии как може/трябва да се стигне до отвъдните и райски селения, а непрестанно
депресираше адептите си с кошмарите на адски преживявания и ужасяващ край на
живота. Нормалният, обикновеният, хилядолетно познатият човешки живот се бе
превърнал в някаква отвъдност, която никой не можеше да каже със сигурност кога ще
бъде възстановена.
Странно е, че никой от многобройните адепти или критици на историческата
реверсия към вярата и възхода на реконфесионализацията в глобалния свят не коментира
по нов начин изплувалите на гребена на вълната на историческата конюнктура връзки
или зависимости между пандемията и религиозността. Още повече, че последната беше
силно ощетена, тъй като пандемичните забрани ограничиха достъпа и количеството на
участниците в различни църковни мероприятия, но и промениха силно облика на
празничните богослужения. Пандемията създаде коренно нови исторически реалности и
обществени нрави, доказващи всесилието на държавата и зависимостта на формално
отделените от нея църкви и религии.
Ако някога Ж.-Ж. Русо бе изобретил и прокламирал гражданската религия в
името и за благото на демокрацията и хуманизма, сега новата гражданска религия на
оцеляването бе аранжирана на вълните на квазидемокрацията, псевдохуманизма и
облагодетелстването на елитите за сметка на суверена от внезапно открилите им се
конюнктурни възможности. Есхатологията й изискваше и прокламираше единствено
безгранично фаворизиране на Аза. Така Азът беше дискретно, но и публично неогласено
разкъсан, а и противопоставен на Ние. Другите вече имаха смисъл и значение
единствено в битността им на заплаха за личния Аз, понеже добросъвестността им, че
могат да му помогнат, беше поставена изцяло под въпрос. На морално-оценъчния кантар
негативите видимо натежаваха над плюсовете в този аспект. Вместо хилядолетно
прокламираните каузи за живот в името и за благото на другите, постмодернистично
фаворизираният индивидуализъм и егоизъм получиха неочаквана подкрепа от
бушуващата пандемия, която безнаказано разпиля всички алтруистични нагласи у
хората.
Принудителната грижа за собствения живот, която се изискваше от нашите
съвременници, особено от такива, произхождащи или свързани с народи и култури, в
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които такова отношение не е историческа и социокултурна традиция, се превърна в
труднопоносимо екзистенциално бреме, което можеше да бъде понесено само за кратко
време, след което хората предпочитаха да живеят по старому, въпреки и независимо от
надвисналата опасност. По тази причина не закъсняха и гражданските недоволства,
съпротиви и протести срещу наложените ограничения, а и непосилния за тяхното
съзнание и привично поведение режим.
Ако не бяха тежките икономически, социални, културни и други последици от
наложените ограничения, управниците с удоволствие биха удължили още изолационния
режим, но след катастрофалните последици от пандемията във всички сфери
властниците бяха принудени, в явен разрез с първоначалните си клетви за първостепенна
грижа за здравето на хората, кардинално да променят и осезаемо да разхлабят мерките
по карантината за заразата. Този радикален обрат не можеше да не се усети от
гражданството, а и то да не му реагира.
Хората осъзнаваха кога по-ясно, кога по-смътно, подсъзнателно или интуитивно,
че с тяхната личностна автономност и автентичност се спекулира по неправомерни
начини. Затова искаха да поемат сами отговорността за собствения си начин на живот,
дори ако това бъде с цената на сериозни опасности или тежки последици в конкретната
сложна ситуация. Те бяха наясно, че свободата на избора им е отнета и принудително,
макар и с перфидни хуманитарни съображения, обяснения и оправдания, приватизирана
от управляващия елит, който йезуитски и манипулативно се възползваше от
конюнктурната тежка ситуации, за да реанимира, но и мултиплицира в своя изгода
прастария римски девиз „Разделяй и владей“.
Неочаквана отговорност или вина се приписваха на цели поколения, заради
които другите трябваше да се ограничават или да са обект на защита от страна на други
генерации. След като дълги години на мъчителен и злополучен псевдодемократичен
преход старите поколения бяха обвинявани, че са носители на исторически и
социокултурен консерватизъм, че са голяма пречка за новите политически реформи и
радикални трансформации в държавата и обществото, сега им беше приписана и вината,
че заради тях по-младите генерации трябва да страдат, да се ограничават, за да ги опазят
от евентуални пандемични опасности. Този коварен анонс бе поднесен на
обществеността по начин и във форма, които привидно целяха съвършено други визии,
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но и ефекти, зад които обаче прозираха истинските им лица. Това беше поредният
циничен жест или маньовър на самозабравилите се управленчески върхушки и котерии,
които не се спираха пред нищо и никого, за да бетонират властта си. Неуспели да забият
достатъчно надълбоко клиновете на противоречията и конфликтността между отделните
поколения в отминалите години или десетилетия, сега те имаха златни шансове и
неочаквано удобни реалности, за да довършат пъкленото си дело, на всичко отгоре,
придавайки му публично фалшив хуманитарен облик, но и солиден оправдателен мотив.
Генерационните настроения дискретно или флагрантно се експлоатираха, за да
продължат по съвместителство отдавна замислените и трайно преследвани сценарии за
разколи между поколенията, които да облагодетелстват и ускорят всемогъществото на
новите олигархии. Всеки беше заподозрян като евентуален виновник за страданията и
живота на другите, а подобна жизнена констелация нямаше как да не доведе и до травми
на лица, групи и общества. Травмите от глобалните или псевдодемократичните преходи
бяха скоротечно забравени и потопени от конюнктурно вилнеещите и увеличаващите
мощта си травми от пандемията. Млади срещу стари, здрави срещу хора с хронични
или придружаващи заболявания и пр. бяха внезапно изникналите нови разделителни
линии между гражданите на дадено общество. Самоотвержеността и дори саможертвата
в името на чуждия живот бяха преотстъпени само на хората от първата линия в борбата
срещу заразата – за всички останали те бяха непрепоръчителни, и дори символ на
неразумно и крайно безотговорно поведение с тежки последици.
Пространството и времето на човешкия живот се бяха превърнали в хронотоп на
оцеляване. Марксовата патетична теза за свободното време като свободно пространство
за развитие на човешките същностни сили претърпя срамно и неогласено историческо
поражение. Защото принудително създаденият излишък от свободно време при
изолационния режим по никой начин не провокира впечатляващо или вдъхновяващо
облагородяване на човеците, а обратното – разпали първични инстинкти и възкреси
допотопни страхове за човешкия живот. Само за малцина той беше повод да преосмислят
истинските ценности в своята екзистенция. Потискащото самотничество, непрестанно, а
и методично насажданият страх, че дори най-близките хора могат да са фатална заплаха
за собствения живот, взривиха моралните устои. Огромната част от времето на
стресираните хора трябваше да е посветено на кошмарни размисли за собствения живот
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и оцеляване в ситуация, в която възможностите са ограничени. Всички предишни знайни
и незнайни, осъзнати или подсъзнателно спазвани ограничения или забрани за движение
в природното и социалното пространство бяха внезапно отменени и заменени с коренно
нови, чиято ирационалност много скоро щеше да бъде извадена наяве. След само преди
година-две станалото историческо фиаско на неолибералната митологема за „отворения
свят без граници“ и „отвореното общество“ във връзка с бежанския проблем, пандемията
наложи на управляващите елити спешно да въведат в пълно противоречие с
европейските закони нови ограничения, барикадиране и капсулиране на националните
територии за чужди граждани, стриктна реорганизация и контрол на движението в
държавната територия. За нула време социалните пространства бяха обзаведени с нови
пропускателни и наблюдателни пунктове, а температурата на пътниците се превърна във
фактор № 1 за тяхната легитимност и идентичност, от която се правеха многозначителни
обобщения. Едно кихане или кашляне предизвикваше по-голяма тревога от опасенията
за среща с терористи. Времето на отделния индивид или на цели общности, дори народи,
посветено на грижи за здравето, бе превърнато в принудително занимание, което найстриктно трябваше да бъде контролирано от властите. Уж в името на „грижата за благото
и живота на всички“, правителствата ксерокопираха и въвеждаха ограничения, които
депресираха милиарди човешки същества, чийто живот внезапно се беше оказал
въдворен под непоносим за психиката им „режим на оцеляване“. Исторически познатите
изолационизми на човешките същества от времето на предишни чумни или грипни
пандемии се оказаха невалидни за съвремието ни. За съвсем кратко време милиони
човешки същества се увериха в перверзията на политическите елити, които се опитаха
под формата на привидно благовидни и хуманни загрижености да циментират или
разширят до неподозирани мащаби териториите на своята власт. Под натрапчиво и
умишлено притесняващите, едва ли не създаващи масови психози и паники сред
населението, техни пледоарии за спешните мерки, които всеки и всички трябва да вземат,
се прокарваха исторически невиждани изолационизми, целенасочени деструкции и
делегитимации на дълготрайно битували и господствали нравствени и демократични
традиции. В известен смисъл може да се твърди, че Сартъровото предупреждение
„Другият е моят ад“ се превърна в делнично занимание за психически стресираните
перманентно от медиите хора.
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Пренасочването на публичното внимание главно към въпросите около развитието
и жертвите на пандемията фактически дезавуира или дори елиминира отношението на
хората към страдащите или губещите битката с други хронични и опасни заболявания,
което по същество поставя в неравностойно положение застрашените и боледуващите
от тях лица и групи в сравнение с конюнктурно наложените приоритети за борба с
пандемията от COVID-19. Многократно превишаващият брой на жертвите от други
болести не бе публично оповестен, а карантинните мерки усложняваха медицинския
достъп и нормалното лечение на пациенти с такива заболявания, които бяха принудени
да изчакват нормализация на положението, при което на обществеността не стана ясно
колко такива пациенти са станали жертва на карантината.
Нравствеността е невъзможна без нормална комуникация между човешките
същества, а в условия на пандемии общуването е ограничено и затруднено по различни
причини. В извънредните условия на пандемията всички морални трафарети се
преоценяват и немалко от тях се лишават от своите практически значимости или
символни предназначения. Вместо човешка близост се препоръчваше безопасна
дистанция почти колкото цял ръст на човешко същество – 1,5 – 2 м. Вместо хилядолетни
ръкостискания и прегръдки, се изискваше спазване на нови тип обноски между хората.
Интимността в междуличностните взаимоотношения принудително се натовари с
неочаквани, одиозни или стресиращи характеристики, което не можеше да не се отрази
негативно на морално-психичния тонус и статус на хората.
Битката между историята и всекидневието придоби неочаквани форми и
измерения. Историческият героизъм и величавите подвизи на сакрални за дадени страни
и народи фигури и събития бяха за нула време отстранени и отклонени, а на тяхно място
се даваше път и реклама на делничния и професионален героизъм на „специалистите от
първата линия“.
Само няколко години след като на апологетите и проводниците на
мултикултуралистката идеология и практика претърпяха унизителни поражения в
опитите си да защитят и оправдаят носенето на религиозни прикрития на части или на
цялото лице на мюсюлманките, сега човечеството бе задължено да приеме като
наложителна употребата на противовирусни маски. Епизодичното носене на маски има
своята дълга и интригуваща многовековна биография, която обаче няма нищо общо с
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днешните изисквания за тяхната масова употреба. Това неочаквано и принудително
обезобразяване или обезличаване на индивидуалността на личността на публични и
други места неизбежно взриви обществеността. Оригиналността и находчивостта на
разкрепостени личности и иновативно действащи предприемачи мигновено реагира и
предложи маски, на които беше изобразена скритата зад тях физиономия, а това беше
исторически досега непознат и непрактикуван никъде в света културен продукт.
Кардиналното префасониране на моралните нрави между хората в условия на
пандемични опасности неочаквано осигури магистрални пътища за ускоряването на
дигитализацията на редица публични сфери – не само както стана у нас с образованието
и търговията с доставки на разнообразни хранителни стоки и медикаменти до домовете
на изолираните в домовете си хора, на професии, които можеха да бъдат лесно и бързо
пренесени в домашна обстановка, или на управленческите процедури от най-високо
държавно равнище до това в много ведомства, а в някои страни като Япония – чак и до
погребения на жертвите от пандемията.
Глобалната пандемично ситуация обаче разкри по неочакван начин и здравината
на исторически вкоренени демократични традиции в различни страни и граждански
общества. Там където подобни традиции имаха трайно присъствие и мащабно влияние в
историчността и всекидневието на гражданите, силовите и ограничителни мерки във
връзка с пандемията бяха посрещнати с огромно обществено недоволство и масови
протести. Либерализмът, прокламиращ индивидуализъм и персонална отговорност за
собствения живот, наложи на управляващите закъсняващо въвеждане на рестриктивните
режими или търсене на други компенсаторни начини и средства, което доведе и до
повишен брой на болните и жертвите. В страни с много добре развита социална държава,
като скандинавските, също имаше сериозни несъгласия и протести срещу масовите и
задължителни ограничения или отнемане на човешки права и свободи, поради което в
тях също имаше известно закъснение или търсене на други модуси за компенсация на
вредите от заразата. Обратно – в страните и гражданските общества, в които държавата
исторически многократно е демонстрирала своята мощ и въздействие върху публичния
и частния живот на членовете им, рестриктивните мерки бяха много по-лесно, по-бързо
наложени, а и по-дълго търпени от различни социални общности.

Ethical Studies (ISSN 2534-8434), Vol. 5 (3), 2020

COVID-19 и табуираният живот...

167

Независимо от всичко преживяно през деветте месеца на 2020 г., едно обаче стана
безусловно ясно – управляващите елити никъде в света не бяха достатъчно готови и
способ-ни да реагират на подобна опасна и зловредна изненада. И още нещо – пред
световната общественост фрапиращо лъсна цялата политическа циничност за
солидарност и взаимопомощ между страни и нации, намиращи се пред заплахата, или в
условия на вече мащабно вихреща се в тях пандемия. Моралът на глобалния капитализъм
се дискредитира по такъв очеваден начин и в такива огромни мащаби, каквито никой не
бе очаквал или никой друг не би могъл да стори така, както пандемията ги осъществи
наяве, пред сетивата на цялото човечество. Тепърва предстои да се види и разбере как
ще излезе от пандемията и на какви морално-етически иновации ще може да разчита
човечеството при евентуални пандемични ситуации.
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Abstract

Applied ethics and development ethics as its branch offer original solutions for dealing with
social and technological risks. These decisions do not ignore, exclude or manipulate ethical
risks, but look for ways to regulate them through values. The autonomous moral subject is the
pillar of this process.
Keywords: Applied ethics, ethical risks, aggression.

Един режисьор убедено твърдеше от синия екран, че филмите нямат никаква
„вина“ за детското агресивно поведение. Според него киноизкуството няма възпитателни
функции и не е отговорно за насилието сред децата. Киното не възпитава, то е отражение
на интелектуалното кредо на своя създател.
Няма как да не се запитаме дали наистина киното, изкуството и медийната среда,
а и културната среда като цяло, нямат отношение към морала на подрастващите и са
стерилни откъм етически ангажименти. Дали наистина естетическата реалност е
етически индиферентна, а културните форми са естетическо, интелектуално, но не и
етическо пространство?
Заблуда ли е, че агресивното поведение при децата не трябва да се свързва с едни
или други естетически образци, а е продиктувано от природата на субекта? Ако
приемем, че детската агресия не е повлияна от културния фон, а е израз на реализирани
генетични нагласи, то трябва да приемем модела на „родения престъпник“, който
обезсмисля всякакви възпитателни усилия и разтоварва обществото и всеки нас от ред
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отговорности. Не мога да се въздържа да напомня за пореден път едно изследване на Л.
С. Виготски („Основни проблеми на дефектологията“, 1929), в което, в контекста на
проблемите на развитието и възпитанието на деца, обременени от органичен дефект или
заболяване, се дискутира природата на аморалното поведение в детската възраст..
Обществото се оказва безсилно да се справи със социалния проблем, назован „морална
невменяемост“ (moral insanity), като гражданственост придобива разбирането за нейния
„органичен“ характер. Счита се, че детето, принадлежащо към определен психопатичен
тип, проявява грубост, небрежност и егоизъм. Интересите му са недоразвити и се
ограничават в рамките на елементарните потребности. То е неинтелигентно и
нечувствително. Това са чертите на moral insanity, които обричат индивида на асоциално
поведение (Выготский, 1983, 151). Картината е позната, препратката към един известен
психиатър – също.
Л. С. Виготски опонира на това виждане, като търси корените на моралните
проблеми в културно-историческите пластове на детското развитие. „Морално
дефектното дете – това не е дете с вроден органичен недостатък, а такова, което е
изведено от социалното русло: причините за моралния дефект трябва да се търсят не в
детето, а извън него – в социално-икономическите и културно-педагогическите условия,
в които е расло и се е развивало то“ (Выготский, 1983, 150). Не физическото увреждане
само

по

себе

си

предопределя

моралните

характеристики на

индивида,

а

деформираността на социo-културната среда и непълноценността на социалните връзки,
в условията на които детето се е формирало като личност. По-късно А. Н. Леонтиев дава
известния пример с момчето, което куца и не може да се впише в общността на своите
връстници. Децата играят, то – гледа. Другите спортуват, то – не може. Когато танцуват
– то пак е настрана…В душата му се натрупва мъка, озлобление, недоверие…И тотално
отсъствие на социален опит и морална чувствителност към другите (Леонтьев, 1977:
178).
Ако детската агресия е израз на човешката природа, както твърди нашият
опонент, то действащите решения най-вероятно могат да бъдат открити чрез въздействия
върху нея, а това делегира права към неврологическите, медицинските, биологическите
и др. науки, които имат отношение към филогенетически по-древни пластове на
човешката конституция. От една страна същата постановка е провокация за търсене на
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социални решения и е в основата на идеята за „чистота на нацията“. Тази линия е
проиграна исторически и тук няма да бъде коментирана. От друга страна сравнително
„по-меки“ решения могат да бъдат потърсени в полето на медицината. Това е една
алтернатива, която отдавна не е хипотетична, а е напълно реална. Вълшебното хапче за
послушание не е мечта или научна фантастика (разбира се, ако послушанието може да
се определи като етически идеал). То е практика, която отвоюва своята ниша в средата
на миналия век дори у нас и която продължава да разширява територията си.
Медикализацията на „хиперактивните деца“ се появява като „добро“ (и най-вече удобно)
решение за обществото и за родителите, уморени от непрестанните бели на своите деца,
от постоянната им раздразнителност и от тоталната им разсеяност. Колко лесно и
простичко! И най-вече – с минимални възпитателни усилия. Детето си пие хапчетата – и
няма проблеми. От трета страна има още „по-силни“ решения в същата насока, които,
макар и да звучат утопично, се движат по ръба на възможното. Моделът за „природния
характер на морала“ може да провокира намеса в „генетичния код“ на човека, но не по
медицински, а по етически показания.
Вземаме тогава епруветките, подреждаме ги в стройни редици…светлина,
температура…. (Хъксли, 1990). Всичко е описано, а при съвременното развитие на
технологиите едва ли утре реализацията ще е невъзможна. И тогава любовта ще е само
плътска наслада, а музиката – приятен фон.
В тази картина, обаче, има сериозен проблем със стойностното изкуство, на което
нашият задочен опонент е радетел. Проблемът е, че за кино с интелектуален заряд, за
творческо кредо в обрисуваната картина място няма. В нея киното е само „емоционино“.
Така твърди Хъксли. Това не е недомислица или пропуск на автора, а специално търсен
ефект.
И все пак – защо в проекта на О. Хъксли изкуството е смачкано до въздействащи
на възприятието звукови, светлинни и цветови въздействия, защо в „емоциониното“
интелектът спи, а мисъл не тече, нещо повече – отсъствието им се гарантира с доза
„сома“? Защо?
Може би защото, ако има мисъл, ако има идея, ако има кауза, ако има морал –
емоциониното ще престане да е емоционино, а ще е познатото ни кино. Киноизкуство –
с естетическа и интелектуална позиция на автора, с етическо присъствие, с морално
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послание. И ако се върнем към началната постановка за етическите ангажименти на
стойностното киноизкуство, ще трябва да признаем, че естетическото пространство е
културно пространство, но също така и етическо пространство.
Културното въздействие има свои характеристики, които са важни за
функционирането и за развитието на морала. От една страна влиянието на културната
среда е цялостно, то има комплексен характер. От друга страна въздействието на
културната среда не се вмества в причинно-следствената логика. В изложението
напълно съзнателно използваме конструкциите „културна среда“, „културен контекст“ и
др. Ако допуснем, че културните влияния еднозначно водят до личностни и социални
резултати, то задачата на моралното и личностното формиране би се деформирала и
изродила в посока на социалната манипулация.
В едно нашият уважаван опонент без съмнение е прав. Пряката причинно –
следствена връзка между агресивните образци на поведение в изкуството и агресивното
поведение на децата е пресилена, освен при единични случаи на тежко болни индивиди.
Но това не означава, че агресията в изкуството няма въздействие върху поведението на
децата. Въпросът е каква е моралната цена на това въздействие и как се осъществява то.

***
Елиминираме предположението, че киноизкуството и анимациите (самостоятелно
или като част от компютърните игри) са носител единствено на интелектуално кредо на
своя създател и нямат отношение към моралното формиране на подрастващите и се
насочваме върху възможните последствия на агресивните модели върху морала на
детето. Агресивните модели на поведение присъстват устойчиво в културната, а и в
социалната среда. От една страна, с развитието на новите технологии и технологическия
напредък те се мултиплицират като форма и като съдържание. От друга те имат висока
социална и морална цена. От трета овладяването на тези, както и на други социални
рискове е въпрос на устойчивото развитие на обществото.
Като начало ще разширим максимално питането, като пренесем вниманието си
върху културата като рамка за киноизкуството, а и за всеки един културен носител на
агресивните модели на поведение. Преносът е от модела като носител на агресивни
послания към модела като част от културната среда.
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културната среда. Моралът е достояние и фактор за културния напредък. Взаимните
ангажименти на морала и културната среда са както съдържателни, така и структурни
(Вж. по-подробно в Маринова, 2019: 221–223).
Моралът – неговото функциониране и развитие, е резултат от културни
натрупвания и препраща към културно-историческия пласт в развитието личността.
Мисленето за моралното развитие в контекста на изграждането на личността като
културно-исторически процес е изцяло в логиката на концепцията на Л. С. Виготски и
на традицията на неговата школа, обединяваща от 30-те години на миналия век до сега
плеяда ярки изследователи, сред които са А. Н. Леонтиев, А. Р. Лурия, Л. И. Божович,
П. Я. Галперин, Б. В. Зейгарник, Д. Б. Елконин, С. Г. Якобсон и много други.
От психологическа гледна точка моралното развитие е възможно благодарение на
качествени промени, които настъпват в структурата на психичните и социалните
процеси. Тя се усложнява, като включва в себе си опосредстващи инстанции. Това
израстване е в основата на разграничението, което Л. С. Виготски прави между
„натуралния“ („естествен“) и „културно-историческия“ пластове на детската психика. В
процеса на общуването и с усложняването на знаковите средства първоначалните
елементарни психични функции (възприятие, памет, мислене) се усложняват, като
възникват качествено нови психични структури (категориално възприятие, логическа
памет, речево мислене). Детето усвоява културния опит, то овладява културните
средства, които човечеството е развило и съхранило. Такива средства са езикът,
математическите символи и др. Така например примитивните аритметични операции на
дивака или малкото дете (които възприемат количеството непосредствено) се различават
от броенето „на пръсти“ или преброяването „наум“ (Выготский, 1983, 326). Аналогични
промени настъпват в афективно-потребностното развитие. Елементарните (естествени)
потребности и влечения, които са в основата на импулсивното поведение, отстъпват
място на нови опосредени структури, при които поведението се регулира от ценностите,
целите, намеренията и решенията (Божович, 1977, 29–39). Моралът като регулатор
предполага преодоляването на импулсивността и непреднамереността и изисква
етически опори. В същото време последните не само разширяват хоризонтите на
личностната организация, но са в нейната основа. Първите стъпки на личностното
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развитие на детето се свързват с появата на „начални етически инстанции“ (Леонтьев, А.
Н.). Това дава основания те да бъдат разглеждани като значимо културно достояние.
Структурните промени, свързани с етическия посредник са обхватни.
Преодоляването на импулсивното желание заради одобрението или неодобрението е
само тяхното начало, по-късно те преминават през качествени промени в мотивацията,
където детето действа, водено от желанието „да бъда като голям“ („голям“ се
идентифицира с доброто), разпростират се в мисленето, поведението и пр. Специфично
етически категории за добро, зло, дълг, отговорност, състрадание и др. се вписват в
категориалното възприятие. Мисленето се опира на етически понятия и разширява
обхвата на понятийното мислене. В речта, благодарение отново на опосредстващите
етически инстанции, се разгръща моралното съждение. Моралните цели, намерения,
ценности и решения регулират поведението. На основата на базовите емоции и на
усложняването на структурата на емоциите се формират специфично нравствените
чувства.
Съдържателно промените също са двупосочни. От една страна въпросните
етически инстанции разширяват, обогатяват и доразвиват полето на културните знаци.
Речта се обогатява с думи, които са носители на етическо съдържание, появяват се
средства с различна, етическа, природа – цели, смисли, намерения, ценности, мотиви и
др.
От друга страна културната среда е фактор за формирането и за телесността на
опосредстващите етически инстанции. Етическите понятия, цели, ценности и др. имат
конкретен прочит, в зависимост от конкретния културен контекст. Едно е разбирането за
добро (добър живот, добър човек, добра жена, добро дете, добро знание и др.) в
средновековието, друго е сега. То има своя специфика и според етнокултурния прочит –
за японеца понятието за добро се различава от това на американеца, арабина, на
българина. Съдържателни разлики и нюанси има и за етнокултурните общности в една
национална територия – примерно при българите, турците, циганите, евреите и пр. у нас.
Също така е важно, че изграждането на моралния субект с необходимост
преминава през „външната регулация“, което придава изключителна стойност на
културната среда, включително на социалните модели на поведението
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функционирането и за развитието на морала. Това означава, че субектът постъпва, мисли
и гради социалните си взаимоотношения на базата на вътрешно морално убеждение.
Разбира се пътят от появата на „начални етически инстанции“ до онзи момент,
когато субектът може да действа дори в своя вреда, само и само да не потъпче
вътрешните си морални убеждения е дълъг. Това е цяла епоха в личностното развитие, в
течение на която социалните въздействия, културният контекст и „външната регулация“
на субекта са с приоритет.
Параметрите на външната регулация определят риска от манипулация и от
социална детерминираност, опасностите за автономията на моралния субект и
рамките на неговата не-свобода.

***
Всеки един социален модел на поведение може да се определи не само като
позитивен или негативен, агресивен или просоциален, но и чрез ценностите които
отстоява. Приоритетът на ценностния анализ дава нови акценти в преодоляването на
моралните рискове и средствата за тяхното осъществяване. Сърцето на този преход е
елиминирането на средствата, които атакуват социалните рискове чрез одобрението и
неодобрението, подкрепата и забраната, стимулирането и ограничаването и извеждат на
преден план на такива, които подтикват субекта да преосмисля и пренарежда
ценностните си приоритети.
И именно тук се вписва съвременната приложна етика като ново характерно за
съвременното развитие на етиката средство за справяне със социалните и морални
рискове.
Първата линия на нашето разсъждение е по посока на извеждането на средства,
които заобикалят негативите на забраната като инструмент за ограничаване на риска
(например на агресията в обществото). Тезата за ниската ефективност на рестриктивните
мерки е добре застъпена в педагогическата теория, а в живота всеки един от нас може да
намери аргументи в нейна подкрепа. Тя е доказана емпирично в социално-когнитивната
традиция на психологията на морала (Бандура, 2000; Милграм, 2000 и др.) и е проверена
в екстремни ситуации (самолетно пиратство през 50-те години на миналия век в САЩ и
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др.). Социалната психология също работи в тази насока десетилетия наред и изучава
пътищата и средствата за справяне с проблема (Хекхаузен, 1981; Бэрон, Ричардсон,
2001).
За разлика от правните, социалните, психологическите, педагогическите и др.
решения, които предимно ограничават, забраняват и наказват, етическите механизми
акцентират върху препоръчителния режим на регулация. Препоръчителни са
изискванията на етическите кодекси, включително на онези, които регулират
естетическата среда, виртуалната комуникация, отношенията в професионалните
общности, браншовата политика и др. Това може да се види на конкретния пример на
етическите кодекси, които са една от етическите форми на регулация на риска.
Според изследователите на темата, етическият кодекс е определен „същностно
като ценностен механизъм, насочен към запазването на интегритета на дадена общност
от морални актьори, дейци, функциониращ локално като вътрешен регулатор.(к. м. – Е.
М.) При това, въпреки съдържателните различия в етическите кодекси през отделните
епохи и култури, може да се твърди, че формалното и същностното им определение са
валидни за всеки тип етически кодекс.“ (Вж. Миков, 2007). На друго място авторът
подчертава, че в кодексите се предявяват задължения, полагат се норми, зад които обаче
стоят определени ценности. Те съдържат общата идея и цел, към която кодексът насочва
даден индивид, която съдържа идеалът на една общност за нейния облик, като образец.
Съдържащите се норми и задължения са подчинени на някаква определена ценностна
нагласа, т.е. нагласа, овладяна и конструирана от определени ценности. В приемането
на този образец може да се търси подтика към индивида да следва кодекса, като израз,
еманация на образеца (Миков, 2009).
С ценностния характер на етическите кодекси е свързана и втората важна
придобивка – атакува се риска от социална манипулация. Препратката е към
възможността за автономен избор, която се предоставя на личността. Силата на
етическите средства за овладяване на риска трябва да се търси в тази насока. Въпреки
своята строго формализирана форма, която навява усещането за принуда и липса на
избор, етическият кодекс по своята същност „изразява определен набор от принципи и
норми, вътрешни за дадена общност, индивидът обаче сам избира дали да постъпва
съгласно тях или не, в конкретната ситуация“, „той се реализира като морален субект“.
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„В кодекса се въплъщава волята на членовете на групата за саморегулация, в този смисъл
индивидът като неин член, постъпвайки в съгласие с кодекса, всъщност постъпва според
волята си, обективирана в него, т.е. свободно“, което се отнася „до въпроса за
самозадължаването“ (Миков, 2008; 2007). Тясно свързан с въпроса за свободата на
избора е този за отговорността. Актьорът сам поема отговорност, изборът не гарантира
моралната безопасност, спасяване от вина и най-вече бягство от отговорност (Миков,
2008; 2009).
Въпреки, че етическите кодекси са само един от инструментите, с които
съвременната приложна етика въздейства върху риска, в тях се съдържа основното
достойнство на етическите форми на въздействие, които са типични за приложната
етика. Това достойнство е трансформацията на поведение, регулирано от социалното
одобрение и неодобрение в поведение, регулирано от ценности, избрани и приети
автономно. А това означава опосредстване на поведението от етически по своето
съдържание посредници, каквито са ценностите на доброто, на справедливостта, на
равенството, на състраданието, на съпричастността и пр.
Приложната етика и етиката на развитието като неин клон предлагат оригинални
решения за справяне със социалните и технологичните рискове. Не може да се твърди,
че етиката дава най-добрите или най-ефективните решения, но е коректно да се признае
тяхното значение днес. Тези решения не игнорират, изключват или манипулират
етическите рискове, а търсят пътища за тяхното ценностно регулиране. Автономният
морален субект е стожер на този процес.
Съвременните форми на етическа регулация, въпреки че не са гаранция за
успешно справяне с рисковете на растежа на обществото, са една значима възможност в
тази насока. Те са носител не толкова на културни ограничения, колкото на културни
хоризонти.
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TRAINING A CLOUD OR HOW THE “LITTLE WHITE CLOUD” HAS TURNED
INTO HURRICANE KATRINA
STOYAN STAVRU
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Abstract
The article deals with the question of humankind's attitude towards natural elements that are
not subject to our control. Water (rivers) and air (winds) are presented as special natural
components that exhibit a specific type of "freedom" in their physical movements. James
Lovelock's theory of the "good" Gaia and Peter Ward's theory of the "bad" Medea are compared,
and a continuation of this metaphor is sought in Bruno Latour's works. The pragmatic potential
of Latour's idea about the political role of nature which escaped Leviathan's control – an idea
contrasted with the possibility of a proprietary approach and the recognition of new forms of
(quasi) property – is critically discussed.
Keywords: natural elements, ethics, law, politics, land, property.

„Я кажи ми облаче ле бяло
от где идеш, де си ми летяло?“

1. Урагани и собственост
Сред използваните днес юридически инструменти при преследването на
екологични цели могат да бъдат разграничени два различни подхода: а) установяване на
система от специфични ограничения и режими на притежаване на природните
компоненти, разглеждани като обекти на права, признавани в полза на хората и техните
организации, или б) приписване на юридически значими форми на агентство в полза на
отделни сили в природата (вируси, растения, животни, реки, екосистеми и др.) или на
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природата като цяло („Майката Земя“), признавани като субекти на права, упражнявани
посредством човека. Вторият подход е свързан с особената активност на биотичните
(живите същества) и на някои абиотични (природните стихии) компоненти на природата,
която в много случаи отказва да се съобрази с желанията и претенциите на човека. Така
например вирусите се държат по начин, който е на практика неконтролируем от човека
– „опитомяването“ им е по-скоро стихиен процес, който настъпва в резултат на
определена имунологична реакция на човешките тела, а не на някакво политическо
действие на човешките общества. Редица животни също не се поддават на одомашаване,
а дивечът може да се придвижва, воден от естествените си потребности и инстинкти,
като се радва на специфична свобода, която не признава границите на собствеността.
Сред неживите природни компоненти, които „проявяват характер“, особено място заемат
реките – воден поток, който трудно може да бъде фиксиран и управляван, а опазването
на природата изисква да бъде вземан предвид при всяка човешка намеса в заварените от
нас екосистеми. Във всички тези случаи човек се сблъсква с особени форми на агентство
на природата, които традиционно се разделят на биологичен живот и неодушевени
стихии.
Настоящият текст ще има за свой фокус по-трудната за преглъщане – особено от
юридическите регулации, форма на агентство в природата, каквато се явяват различните
движения на въздуха – ветровете и циклоните. Макар и да сме ги „впрегнали“ за
производството на електроенергия, ветровете остават една от най-освободените от
човешки контрол природни сили. За разлика от водата и водните потоци, около които са
възникнали множество претенции за притежание (на водните корита, на разливите, на
островите и пр.), за черпене и ползване (на вода), за добив и продажба (на бутилирана
минерална вода), за спазването на естествени водни сервитути (между съседни имоти с
определен наклон) и др., въздухът остава „див“ в своите движения и нерегулиран от
човешки правни норми компонент на природата. Най-същественото човешко
въздействие върху въздуха е неговото замърсяване и отделянето в него на т. нар.
парникови газове, смятани за причина за настъпване на промяна в климата. Това
въздействие, обаче, като че ли увеличава произволността, а с това и – агентството, което
може да бъде приписано на ветровете. Ветровете стават все по-чест „герой“ в

Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020

180

СТОЯН СТАВРУ

метеорологичните разкази и „виновник“ за настъпването на значителни имуществени
вреди и човешки жертви.
Особено видим със своята поразителна мощ е ураганът, определян като
климатичен феномен, формиран от изместването на въздушните течения на системите с
ниско налягане, които се трансформират във вихър, достигащ скорост от повече от 250
км в час. Този силен разрушителен вятър често се превръща в причина за настъпването
на сериозни вреди за хората и тяхното имущество. Неговият ефект е толкова видим, че
ураганите, включително тези от 5 категория [1] се персонифицират, получавайки
човешки имена. Така например ураганът „Катрина“ е пета категория тропичен циклон,
появил се през август 2005, продължил 18 часа в и около град Ню Орлеан и причинил
над 1800 смъртни случая и имуществени вреди на стойност около 125 милиарда
американски долара. Смята се, че ураганът „Катрина“ е най-скъпоструващият ураган,
който нанася и екологични щети: ерозия на бреговете, наводнения, причинили смъртта
на редица животни и загуба на дървета, разлив на петрол. Други опустошителни урагани
в Атлантическия океан са ураганът „Ирма“, продължил с дни и засегнал съществено
островната държава Капе Верде (над 130 жертви и над 64 милиарда американски долара
имуществени вреди), както и последвалият го след няколко седмици ураган „Мария“,
продължил малко повече от 1 ден и 4 часа и поразил Доминиканската република през
2017 г. (над 3000 жертви и над 91 милиарда американски долара имуществени вреди).
През 2019 г. към списъка на атлантическите урагани от пета категория се присъединиха
ураганът „Дориан“, продължил 1 ден и 6 часа (84 жертви и над 4 милиарда американски
долара имуществени вреди), и ураганът „Лоренцо“, продължил 3 часа (19 жертви и 362
милиона американски долара имуществени вреди).
Справянето с тежките последици на ураганите поставя редица въпроси. В
човешката митология ураганите се подреждат до природните феномени, с които
божествата са наказвали хората. След изгубването на вярата в божествата, тези опасни
за хората природни феномени от средство се превръщат в собствено значими сили.
Някои от тях, като ураганите, притежават специфична „индивидуалност“ – може би
защото въздействат интензивно достатъчно дълго време върху определени територии,
оставяйки върху тях продължителни белези. Във всички случаи от природните феномени
най-много имена имат ураганите в Атлантическия и Тихия океан. Още през средата на
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20 век с увеличаване на възможностите на човека да контролира времето е бил поставен
[2] въпросът за правото на собственост върху облаци и други атмосферни формации.
По отношение на притежаването на въздуха в римското право е съществувало правилото,
според което „на когото е почвата, негово е и всичко чак до Небето и чак до Ада“ [3]. С
развитието на технологиите въздушното пространство във все по-голяма степен се е
трансформирало в публичен и в международен ресурс [4], който е излязъл извън
контрола на „собственика на почвата“. Извън този контрол са излезли и подземните
богатства, чиято стойност също се преразпределя – чрез обявяването им за изключителна
държавна собственост [5]. Така в обхвата на собствеността остават единствено онези
пространства над и под почвата, в рамките на които собственикът може да упражнява
ефективен контрол, използвайки имота си според неговото предназначение. Това
превръща собствеността в сравнително „повърхностно“ явление, чиито юридически
граници „по вертикала“ се определят де факто от възможното и необходимо въздействие
с оглед използването на земята според нейното предназначение. Във всички случаи
собствеността се признава единствено върху теоретичната колона от въздух над земята,
но не и върху самият въздух, който се движи свободно и остава извън контрола на
собственика. Атмосферно явление като бурята в най-голяма степен „демонстрира“
„свободата на въздуха“ [6] и по отношение на него трудно може да бъде призната
собственост, освен ако бурята не е съзнателно създадена и контролирана от конкретен
човек или група от хора [7].
По отношение на ураганите като природни явления (бедствия) може да бъде
поставен и въпросът (след като имат имена) възможно ли е да бъдат признати и за
самостоятелни правни субекти. Целта на подобно признаване е процесът по
обезщетяване на предизвиканите от ураганите вреди да бъде организиран около тяхната
правосубектност – чрез разпределяне на риска. Ураганите могат да получат не толкова
„субектност“ за права, колкото „субектност“ за обединяване и обособяване на
определено имущество, чрез което да се обезщетяват причинените от тях вреди.
Източници на това имущество (фонд) биха могли да бъдат задължителни
застрахователни премии, частни дарения, държавни субсидии и пр. Този подход, в който
субектът е „чисто имущество“, може да бъде приложен и при други мащабни бедствия,
причинили значителни вреди. Разликата със застрахователния фонд е в по-високата
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степен на персонификация на имуществото и свързването му с конкретно природно
явление, което само по себе си е културно персонифицирано, включително с това, че му
е дадено име. Тук субектът не е център на интереси и права, които той усвоява като свои
собствени, а механизъм за обезщетяване, който е специализиран с оглед на
възстановяването и компенсирането на последиците от съответното природно бедствие.
Посочвам този възможен подход, тъй като той показва как правосубектността може да
се използва с цел организиране на определено имущество за постигането на правно
релевантни цели, а всяко имущество е тясно свързано със собствеността [8]. Така
фиксиран процент от имуществото на един ураган може да бъде отделен за
възстановяването на причинените от него екологични щети.
Предимството на подобен подход пред създаването на притежаван от държавата
застрахователен фонд е акцентирането върху самия ураган, получил освен собствено име
и титул за свое собствено имущество. Подобно акцентиране би довело не толкова до
анимализиране на ураганите, колкото до признаването им като фактори, с които хората
следва да съобразяват своето поведение. Управлението от името и със собствеността на
ураганите би дало възможност и за представяне на определени възражения срещу лица,
които могат да бъдат сочени като виновници за бедствието или за настъпването на част
от неговите щети. Това би превърнало правосубектността на урагана в център за
генериране на правно значим екоцентричен интерес, насочен към защита на
имуществото на урагана чрез ограничаване на плащаните обезщетения само за вреди, за
чието настъпване не носят вина други лица. Възражението за принос на пострадалите би
могло да има важно екологично значение при мотивирането на хората с цел
предприемането на действия по защита на природата. Нещо повече, ако вярваме на Бруно
Латур, признаването на ураганите може да има не просто юридическо значение, но и
важен политически ефект, при който още един неспокоен представител на природата
заема своето място в „парламента на нещата“ [9]. Но нека преди Латур да спомена
няколко други имена, с които природата утвърждава своето място сред признатите от
човека агенти.
2. Гея, Медея и Катрина
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Съществуват различни възгледи за това дали Земята може да бъде разглеждана
като единен (жив) организъм, който може да бъде автор на целенасочено поведение,
имащо значение и за съществуването на хората. Сред положителните отговори бих искал
да отбележа хипотезата на Джеймс Лавлок за „добрата“ Земя „Гея“ и хипотезата на
Питър Уорд за „лошата“ Земя „Медея“, като втората е била създадена съзнателно като
контрапункт на първата.
Хипотезата „Гея“ разглежда Земята като живо същество, което се променя, за да
направи условията по-благоприятни за съществуването и развитието на живота [10].
Тази хипотеза е базирана на еволюционната стратегия за сътрудничество между
видовете, но и на редица химически феномени, които се задействат от живота и му
позволяват да се развива. В тази оптимистична версия за Земята ураганите най-вероятно
ще бъдат укротени до „прочистващи“ феномени, имащи определено роля в
поддържането на природното равновесие. Стихии като урагана „Катрина“ обаче биха се
вписали в значително по-лесно в по-мрачната хипотеза за Медея.
Хипотезата „Медея“ също разглежда Земята като живо същество, но предполага,
че то е враждебно спрямо живота, тъй като стимулира неговото самоунищожение [11].
Тази хипотеза е базирана на еволюционната стратегия за конкуренция между видовете,
при която доминиращият вид се опитва да насели максимално голяма територия, което
в най-добрия – и в този смисъл „стимулиран“ – случай, означава да насели цялата земя
само със себе си, а това е равнозначно на края на Земята. Експанзията на човешкия вид
може да се разглежда в контекста на хипотезата „Медея“ – като заложена в механизмите
на еволюцията цел, която е саморазрушителна. Желанието на всеки биологичен вид да
доминира над цялата повърхност на Земята, което е основният двигател на биологичния
живот, се оказва и най-голямата заплаха за живота. Това прави Земята „лоша“ майка –
майка, която убива синовете си (като Медея – жената на Язон): рано или късно тя ще
убие всеки живот за сметка на друг, докато накрая отново не се върне към свят,
доминиран от устойчиви на най-неблагоприятни климатични условия микроорганизми
(всъщност единствените „конкуренти“ на микробите са създадените от човека и
самоусъвършенствали се роботи и интелигентни вещи). За да предотвратим това, смята
Питър Уърд, ние, хората трябва да поемем контрола върху случващото се в собствените
си ръце, а не да се оставим на естествения ход на природата. Този естествен ход е гибелен
Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020

184

СТОЯН СТАВРУ

за многоклетъчните организми, а само човекът – със своите технологии, но и с волята си
да се откаже от естествения си стремеж да доминира върху цялата Земя, може да осигури
устойчиво бъдеще на сложния живот. Част от стратегията за това как човечеството да
„надлъже“ Медея се крие в отношението ни към дивото, което можем да култивираме, т.
е. дивото, чиито местообитания могат да се превърнат в наши. В това се изразява и
специфичната отговорност на човека като единственото биологично същество, което е в
състояние да се изправи срещу „Медея“ и с превъзмогването на разрушителните сили в
себе си – парадоксално и за самия Питър Уорд, да обяви финалната победа за „Гея“ [12].
Урагани от рода на „Катрина“, както и (супер)вулкани от рода на този в
Йелоустоун [13], се вписват в много по-голяма степен в наратива за войнствената и
отмъстителна Земя. Именно с този наратив са свързани и тезите на Бруно Латур.
3. Левиатан или Гея
Метафората за войната е използвана от Бруно Латур за обрисуването на един
специфичен образ на Гея, в който лесно може да се припознае Медея на Питър Уорд [14].
Бруно Латур предупреждава, че когато след време се обърнем назад, ще открием една
отминала ера на „голямата екологична война“ [15], в която човечеството не е направило
нищо или е направило твърде малко. Противопоставяйки се на „климатичните скептици“
и на „климатичните отрицатели“, Латур звучи като „екологичен алармист“, който
отхвърля позицията „да почакаме и ще видим“ [16]. Той признава, че екологията „прави
хората луди“ [17], тъй като ги принуждава да преосмислят идеята за прогреса, да
„рематериализират“ [18] собствената си принадлежност към света и да започнат са се
отнасят сериозно към своето настояще [19]. Според Латур ние „не можем да продължим
да вярваме в старото бъдеще, ако искаме да имаме бъдеще въобще“ [20] и именно в това
се изразява неговият призив да се обърнем „с лице към Гея“. Гея притежава силата да ни
върне „обратно на Земята“ [21], включително като се яви пред нас като заплаха, и да ни
убеди, че „не сме сами в командния пост“ [23]. [24]
Изправени пред съвременните екологични проблеми, ние сме в ситуация, в която
трябва да преосмислим създавания от нас ред: „Докато Хобс се нуждаеше от природното
състояние, за да генерира концепцията за социален договор, ние трябва да признаем ново
състояние на война, преди да търсим нови форми на суверенитет“ [25]. Латур отхвърля
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възможността за сключването на нов социален договор, тъй като смята, че е твърде късно
за воденето на преговори между Левиатан и Гея. Остава единствено възможността за
реализирането на едно политическо по своя характер взаимодействие между хората и
Гея, което се доближава до състояние на война [26]:
„Не че идеята за договор е странна (противно на много критики на неговото [27]
предложение), а защото за четвърт век нещата са станали толкова неотложни и
насилствени, че някак си мирният проект за сключване на договор между страните
изглежда непостижим. Войната е безкрайно по-вероятна от договора. … Няма време за
търговия. Няма време за тържествени клетви.“ [28]
Ако, обаче, днес хората са „във война“, то с кого точно е тази война, пита Латур
[29].
Засилването на екологичните проблеми води до възникването на нова представа
за природата – представата за Гея, която Латур съпоставя с представата ни за
непобедимото чудовище на Левиатан, доминиращо в наратива на Томас Хобс за
преодоляване на естественото състояние на хората („война на всеки срещу всеки“) [30].
Общественият договор на Хобс е създал социалната сфера, в която е станало възможно
съществуването на културата: човекът е успял в борбата срещу собствената си природа,
но трябва да непрекъснато да полага усилия за поддържането на собствената си
еманципация от природата въобще. Един от резултатите от тези усилия е утвърждаването
на разделението „субект-обект“: природата трябва да бъде удържана като обект, ако
искаме човекът да бъде независим от нея и да поддържа своята култура.
С промяната на климата и излизането на природата извън човешкия контрол –
така усърдно утвърждаван хилядолетия наред, природните сили във все по-голяма степен
започват да се държат като квази-обекти – като актанти (нов вид агенти), с които хората
следва не само да се съобразяват, но и да действат съвместно. [31] Това според Латур
може да се постигне и без създаването на религиозно обосновани практики (ритуали по
умилостивяване на природата) [32], като се възприеме на една напълно секуларна нова
концепция за „Гея“ („секуларен аватар на Природата“ [33]), представляваща Земята като
активна сила и заместваща вече остарялата представа за пасивната природа [34], която
хората могат да използват като източник на ресурси. За разлика от „старата Природа“,
Гея не е „инертен обект“ – тя напуска инфантилната концепция за отношението между
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природата и човека като отношение „майка-дете“: „И двете страни споделят еднаква
крехкост, еднаква жестокост, една и съща несигурност относно съдбата си. Те са сили,
които не могат да бъдат доминирани и не могат да доминират. Тъй като Гея не е нито
външна, нито безспорна, тя не може да остане безразлична към политиката. Гея може да
се отнася към нас като към врагове. Ние може да отговорим съответно“ [35]. Промяната
налага преминаване към един Нов климатичен режим, в който Земята отново става
субект – Гея. За успешното провеждане на този „Нов климатичен режим“ не е нужно
човечеството да сключи някакъв договор с Гея [36], достатъчно е да бъдат признати и
управлявани поредица от взаимодействия с природните сили, чрез които Гея „говори“
[37] на хората.
Съществуват два възможни подхода при постигането на екологичните цели [38]:
а) да запазим могъществото на Левиатан, като предоставим на държавата все
повече власт и инструменти за ограничаване на действията на хората, които могат да
унищожат природата и да доведат до настъпването на екологична катастрофа
(екомодернизация на националните политики при запазване на разделението „субектобект“); или
б) да признаем съществуването на Гея, като осигурим начин за осъществяване на
политическо представителство на природните сили както в националните парламенти,
така и в международните договорености относно действията за съхраняване на климата,
който е благоприятен за човечеството и за доминиращите към настоящия момент
биологични видове (надмогване на традиционните политики, стъпващи върху
разделението „субект-обект“ [39]).
Възприемането на първата стратегия няма да заличи съществуването на Гея, но
може да доведе до война на човечеството с нея. Втората стратегия предполага
преодоляване на една фундаментална за човечеството разлика между субекти и обекти,
но е единственият шанс за мир с Гея. Независимо от действията на хората, Гея вече се е
превърнала в политически играч, поради което с нея може да се води война или да се
сключи мир. Във всички случаи тя е политически субект [40], с който човечеството е
принудено да се съобразява – поне докато може да живее единствено в своята зона на
живот на планетата Земя [41].
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4. Политика на природните стихии
Описваната от Латур Гея всъщност е политизиран вариант на Гея на Лавлок, която
във всеки момент може да се превърне в също толкова „зла мащеха“ [42] като Медея на
Питър Уорд. За разлика от Медея обаче, Гея на Латур е политическа сила, с която
човечеството трябва да намери начин да си сътрудничи при постигането на своето
бъдеще. Единствено включването на Гея в представителните механизми на една „обекториентирана демокрация“ [43] може да даде шанс за съществуването на човечеството.
Идеята за политическо представителство, при което природните сили са
репрезентирани от човешки същества, говорещи от тяхно име, се посреща от научната
общност с голяма доза скептицизъм [44]. Подобно „представителство“ би разчитало
основно на интерпретационните възможности и нагласи на „природните депутати“,
които въз основа на собствените си разбирания относно природните сили би следвало да
конституират интересите и волята на Гея (или на конкретни природни компоненти) [45].
Подобен скептицизъм съществува и при политическото представителство на бъдещите
поколения, но за разлика от Гея, бъдещите поколения са екстраполация на човешки
същества, за които други човешки същества – техните предци, по-лесно биха могли да
структурират определен набор от интереси, които да защитават не като свои (на
предците), а като такива на бъдещите поколения. Значително по-проблематично е
обосноваването на подобен репрезентативен капацитет на депутатите, изразяващи воля
от името на Гея [46].
На скептицизма Латур отговаря, като поставя под въпрос ефективността на всяко
представителство, включително и когато представляван и представител са човешки
същества или общности. За него политическото представителство на природните сили е
не толкова говорене от името на Гея, колкото признаване и съобразяване от страна на
хората на „обратните връзки“, с които Земята реагира на колективното поведение на
човечеството. Става въпрос за взаимодействие, наподобяващо воденето на преговори, в
които природните сили сами „артикулират“ [47] своето участие в съвместните действия
по спасяване на бъдещето. Този процес на разгадаване на квази-обектите с риск те да не
се държат по очаквания начин е характерен за научните изследвания в лабораториите, но
днес – когато Гея става все по-агресивна, трябва да бъде пренесен и в политиката.
Някогашното „бяло облаче“, носещо послания за „много здраве“, вече се е превърнало в
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страшна буря, от която небето почернява. Тази трансформация не е просто
метеорологичен феномен, а и политическа свръхнова.
Екологичната политика е политика сред края на природата, възприемана като
инертна и пасивна материя, която човека трябва да „спаси“. Става въпрос за политика,
която следва да бъде проведена от един нов колектив, включващ в себе си както хората,
така и природните сили. Именно взаимодействието между хора (квази-субекти) и нехора (квази-обекти), в качеството им на актанти със споделена власт да променят
резултата от това свое взаимодействие, прави толкова радикална идеята на Латур. Латур
смята, че това взаимодействие може да бъде проведено в един „парламент на нещата“ и
без посредничеството на езика – по пътя на експериментите, така характерни за научните
изследвания. Учени и политици трябва да се обединят, за да включат в политиката
„половината от социалния живот“ [48] – живота на не-хората. Екологическата криза
всъщност е „криза на обектите“, а критичната политическа задача на нашето време е
откриването на нови форми за разпределяне на агентството в света [49].
Независимо от нарастващата осезаемост на природни сили (например
множеството урагани с красиви женски имена), образът на Гея остава една метафора,
чрез която човечеството се опитва да разбере собственото си отношение към природата.
Регулативният потенциал на подобна метафора следва да бъде проверен чрез системата
от конкретни мерки, които могат да бъдат имплементирани в реалния политически
процес [50]. Латур сам признава [51], че трудно може да предложи конкретни работещи
механизми за репрезентиране на Гея като политически субект [52], при което
предложенията му остават основно на концептуално ниво [53]. Значително попродуктивен е подходът, настояващ за преосмислянето на концепцията за собственост
върху природните компоненти, който създава система от множество различаващи се
режими на притежание, възприети в най-различни икономически значими контексти.
Латур осъзнава това, но се противопоставя на проприетарния подход, тъй като той се
основава на обстоятелството, че обектите са пасивни (инертни) вещи, а определящо е как
ще променим властта, предоставена от собствеността на хората. В този контекст той
посочва, че новата Инквизиция, която отново отрича, че Земята се движи (сама), не е
религията, а икономиката [54]. Ето какво казва и за собствеността:
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„Политическата философия не е предвиждала, че в крайна сметка ще
администрира небето, климата, морето, вирусите или дивите животни. Мислеше си, че
ще може да се ограничи до субектите и правото им на собственост. А науката ще се
погрижи за останалото. Всичко се променя с края на модернизма.“ [55]
Все пак връзката между двата подхода е възможна: новите режими на
плуралистична собственост могат да бъдат разглеждани и като форми на „квазисобственост“ (собственост върху „квази-обект“), в която „обратната връзка“ на
природните компоненти се зачита чрез структурата и динамиката на собственическите
правомощия. Може би няма да чакаме дълго, за да станем свидетели на нови правни
институти, които се опитват да уловят и обуздаят движенията на въздуха, подобни на
механизмите за търговия с въглеродни емисии. Може би ще се появят първите
концесионери на циклони, а урагани като „Катрина“ ще получат свои депутати в
политическия живот на държавите. Може би. А дотогава облаците все още ще бъдат само
носители на послания между хората.

БЕЛЕЖКИ
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контролирани от държавата). За значението на технологиите при експанзията на
собствеността вж. Cole, 2004: 135.
[4] За различните начини на определяне на горната граница на властта на „собственика
на почвата“ вж. Beebe, 1999: 1760.
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[9] Вж. например Lash, S., 1999.
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[17] Вж. Latour, Br., 2017a: 13.
[18] Вж. Latour, Br., 2017a: 219, 223.
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[22] Вж. Latour, Br., 2017a: 244.
[23] Вж. Latour, Br., 2017a: 283. Посочва се и следното: „Да живееш в епохата на
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и за т. нар. „паразити“ или „квази-обекти“) при формирането на възгледите на Латур в
отношението му както към науката, така и към политическата екология вж.
Massimiliano, S., 2017: 153-158.
[28] Вж. Latour, Br., 2014а: 6.
[29] Вж. Latour, Br., 2017а: 247. В крайна сметка, макар и с известни уговорки, Латур
посочва, че войната е по-скоро между хората от холоцена (Humans), които продължават
да смятат природата за пасивен резервоар за ресурси, и хората от антропоцена
(Earthbound), които признават на съществуването на Гея като агрегат от активни сили (р.
248).
[30] Вж. Latour, Br., 2017а: 282. Гея може да бъде видяна и като чудовище, „хибрид на
геологията и антропологията“, изискващо сключването на нов договор (р. 149). Това
обаче е по-скоро погрешен подход, защото човечеството се нуждае от взаимодействие с
Гея, а не от война между Левиатан и Гея.
[31] Вж. Serres, M., 1995: 86, който е основен вдъхновител на Латур за създаването на
неговата концепция за Гея и посочва следното: „Ние обезпокояваме Земята и я караме да
тресе! Сега отново тя е субект“. Подобно на боговете на Олимп, хората трябва да намерят
начин да разберат „желанията“ на господарите на природните стихии и да ги
омилостивят, а в противен случай ще трябва да са готови да посрещнат техния гняв и
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отмъщение. Латур разбира близостта на своята Гея до този митологичен сюжет, поради
което многократно настоява на секуларния характер на предлаганата от него метафора.
Сер описва (р. 38) съществуването на „природен договор“, който има симбиотичен
характер и гарантира оцеляването на човечеството.
[32] Земята е активна, но без да притежава душа – такава не е необходима, за да изисква
активността на Земята колективна реакция на човечеството. Вж. Latour, Br., 2017а: 86.
[33] Вж. Latour, Br., 2017а: 280.
[34] В този смисъл Латур обозначава и природата като „мъртва“ – в нея „нищо не се
случва“. Особено показателно е използването на израза „зомби-атмосфера“ – концепт,
който се поставя под въпрос с нарастващата динамика на парниковите газове и особено
на въглеродния двуокис. Вж. Latour, Br., 2014a: 14
[35] Вж. Latour, Br., 2017а: 281.
[36] Вж. Latour, Br., 2017а: 63-64. Аналогията с обществения договор – както в
теоретичната концепция на Томас Хобс, така и в тази на Джон Лок, е очевидна, но за
разлика от обществения договор, един договор с Гея би надхвърлил човешкото
общество, разрушавайки лъжливата дихотомия „природа-култура“.
[37] Вж. Serres, M., 1995: 39.
[38] Вж. Latour, Br., 2017а: 284.
[39] Гея няма място в разделението „природа-култура“, като Латур използва своеобразна
игра на думи, посочвайки, че е налице противопоставяне на „Лок-срещу-Лавлок“
(разликата е в думата „love“ или любов). Вж. Latour, Br., 2017а: 85.
[40] Латур намира основание за този извод и в митологичния образ на Гея, описана от
Хезиод по начин, който я представя като „фигура на насилие, генезис и измама“. Вж.
Latour, Br., 2017а: 82-83.
[41] Вж. Latour, Br., 2017а: 81. За призива да преминем от „монотеизъм“ (убеждението,
че Бог е един, единствен и всемогъщ) към „моногеизъм“ (убеждението, че планетата Земя
е една, единствена и уникална), вж. Sloterdijk, P., 2013: 6.
[42] Латур я нарича още „вещица“ и „кавгаджийка“. Вж. Latour, Br., 2017а: 252.
[43] Вж. Latour, Br., 2005: 14, 16, 18.
[44] За възраженията, свързани с „лингвистичния обрат“, но и за възможните отговори,
които предлага Латур, вж. Massimiliano, S., 2017: 151-152.
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[45] Тук се крие и рискът от един добре замаскиран политически антропоморфизъм.
Латур отговаря на обвинението за антропоморфизъм („греха на антропоморфизма“), като
въвежда понятието за т. нар. „метаморфична зона“ (р. 15-16), в която се откриват актанти,
преди те да бъдат признати за актьори. Става въпрос за политическа зона, в която
принципно се отхвърля разделението между света на необходимото и света на свободата
(тук Латур влиза в диалог с Кант). Придаването на определена форма на актантите,
попадащи в тази зона, е позволена форма на експеримент, чрез който се осъществяват
опитите за разбиране както на човешката форма, така и на „морфизмите“ на квазиобектите Вж. Latour, Br., 2014a: 11, 13, 15-16. Вж. също Latour, Br., 2014b: р. 14, 22. За
„метаморфичната зона“ Латур посочва, че това е зоната, в която морфизмите получават
своите представки.
[46] Това се признава и от самия Латур, който посочва съществуването на „криза на
репрезентацията“. Вж. Latour, Br., 2017а: 275.
[47] Това е глаголът, който Латур предлага като алтернатива на „говорят“, за да съобрази
т. нар. „лингвистичен обрат“ във философията. Вж. Latour, Br., 2004: 86, 89.
[48] За Латур „половината от публичния живот се намира в лабораториите“. Вж. Latour,
Br., 2004: 69.
[49] Вж. Latour, Br., 2014a: 17. това изисква субектите и обектите да бъдат върнати в
„метаморфичната зона“, от която и двете групи се опитват да избягат: чрез своето деанимиране (при обектите) или чрез своето свръх-анимиране (при субектите).
[50] Самият Латур използва неологизма „Dingpolitik“, което може да се преведе и като
„политика на вещите“. Вж. Latour, Br, 2005: 14, 41. Тази политика се базира (р. 23, 34)
на призивите „Обратно при нещата!“ („Back to Things!“) и „Да направим нещата
публични!“ („making things public“).
[51] Вж. Latour, Br., 2004: 34, 60, 66-68, 70.
[52] Макар и точно на това да е посветена книгата му „Политики на природата“, в която
той очертава рамките на т. нар. „политическа екология“ (р. 1, 5, 21-23) и свързаните с
провеждането й механизми, като например т. нар. „добър“ бикамерализъм (р. 115, 238) и
др. Вж. Latour, Br., 2004: 221. При изпълнението на тези механизми Латур обръща (р.
155-156, 160) специално внимание на т. нар. „моралисти“ – професионалисти, които имат
за цел да ни предпазят да се върнем към старото разделение „субекти-обекти“, както и
да удържим подход, при който не само субектите (Кант), но и всички обекти (Латур)
желаят да се отнасяме към тях „не само като съм средство, но и като към цел“ (р. 216).
[53] Такова конкретно предложение е т. нар. „местен парламент на водата“, с който Латур
обозначава промяна във френското законодателство от 1992 г., която според него
въвежда изискване определени реки да бъдат представлявани в местните комисии за
водата. Вж. Latour, Br., 1998: 221. В статията Латур настоява, че екологизирането е
алтернатива на модернизирането.
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[54] Вж. Latour, Br. 2014a: 3-4.
[55] Вж. Latour, Br., 2004: 204.
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Abstract
The aim of this paper is to analyze some manifestations of asceticism in its modern forms from
an ethical-cultural perspective. On the one hand, its possible transformations in the situation of
a pandemic and in the conditions of imposed restrictive measures will be outlined. On the other
hand, its connection with the concept of “co-immunism” (Sloterdijk) will be sought,
considering its validity and applicability.
Keywords: asceticism, hedonism, pandemic, coronavirus, co-immunism.

Безспорно днес като водеща тенденция на съвременното общество и култура найчесто се посочва консумизмът и свързания с него хедонизъм, изразяващ определени
морални нагласи и стилове на живот. Наред с това обаче се проявяват достатъчно ясно и
рамките на една противоположна светова нагласа. Може да се каже, че тя е равна по сила,
но обратна по посока на сякаш доминантната консумистко-хедонистка система. Става
дума за очертаването на един определен тип аскетизъм, прокарващ си път посредством
различни свои проявления. На това фундаментално противопоставяне между двете
светогледни форми вече имах възможността да се спра в някои по-ранни текстове.[1]
Затова тук ще препратя към вече казаното и ще го използвам като дадено, за да не се
налага да го преповтарям отново. Следва да се посочи също, че настоящото изложение
не бива да се смесва с някаква форма на апология на разглеждания феномен, а по-скоро
да се приема като едно подчертаване на значимостта му за съвременната глобална
култура.
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Основният ми фокус следователно няма да е насочен към взаимовръзката и
противоборството на двете споменати тенденции. По-скоро ще се опитам да доразгърна
някои ключови елементи на аскетичната светогледна позиция. Ето защо отначало ще се
спра на въпроса какви могат да бъдат общият характер и устоите на този аскетизъм, що
се отнася до традициите на нашата западна култура. Впоследствие ще се спра и на
разделението на доброволен срещу недоброволен аскетизъм, което се налага напоследък
във връзка със ситуацията на пандемия.
Според мен по отношение на първия въпрос могат да се набележат рамките на
един аскетизъм днес, чиито корени да бъдат проследени назад до кинизма, представен
най-ярко в учението на Диоген от Синопа, но не по-малко и до последвалите го етически
позиции на стоицизма и епикурейството. Разбира се, това не означава да се дублира или
възражда автентичният кинизъм, по-скоро става въпрос за известно разкриване на
уподобени характерни елементи.
Идейното ядро на древния кинизъм е концентрирано в призива за живот
съобразно природата. Съгласуването на разума с природата се изразява в самото
разбиране за киническия живот: „да овладяваш страстите си, да ограничаваш нуждите и
интересите си единствено до това, което изисква твоята рационална природа, да не се
отнасяш със случайностите така, сякаш могат да смутят силата на ума ти“ (Long, 1996:
38).[2] Кинизмът се свежда, от една страна, до овладяване на вътрешния универсум на
индивида (ума, страстите), а от друга, на външния космос чрез ограничаването на
излишното (пари, дрехи, власт). Освобождаване от всичко, поставящо човек в
зависимост и не произтичащо от самата природа. Родина, собствен дом, обществени
норми остават странични и незначителни за Диоген. Нещо, което според Петер
Слотердайк е изумявало съвременниците му и би могло да се дефинира като „отказ от
надстройката“, включваща предлаганото от цивилизацията под формата на „удобни
изкушения, за да подмами човек да служи на нейната цел: идеали, идеи за дълг, обещания
за спасение, надежди за безсмъртие, честолюбиви цели, властови позиции, кариери,
изкуства, богатства“ (Sloterdijk, 1983: 312-14). Самият Диоген се „хвали“ с това, че е бил
изгонен от родния си полис Синопа, живее в бъчва, върши всички природни
необходимости на агората. Не случайно той е и първият, който се самоопределя като
космополит, във възможно най-пълния смисъл на това понятие. А дори и авторитетът на
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Александър Велики не може да го откъсне от безметежността на почивката му. Зад
всички тези особености на възгледите и поведението стои онзи феномен, изведен от
Диоген като най-хубавото у хората – „свободата на словото“ (Diogenes Laertius, 1925:
71). Една централна категория за кинизма, подложена на подробен анализ у Фуко, като
според него παρρησία (свободата на словото) демонстрира непосредствената връзка на
начина на живот с казването на истината, и още по-конкретно – с красотата на
съществуването, с възможно най-хубавата форма на битие (Foucault, 2011: 165-70). Това
означава не само да се казва истината, да си свободен без ограниченията на обществените
норми, статус, богатство, но и да живееш според нея, т.е. в съгласието на разума със
законите на природата, което в крайна сметка и означава да бъдеш щастлив. Оттук
произтича често посочваното единство между учението на Диоген и неговия живот,
между теорията и практиката, нещо за което Платон ще го нарече „безумстващ Сократ“.
Методологията, ако мога да се изразя така, на тази типология на кинизма се
свежда до упражняването (ἄσκησις). Самият Диоген посочва два вида упражнения,
съответно насочени към душата и към тялото, като при последните чрез „постоянно
изпълняване се изграждат свободни представи, които подпомагат добродетелните
постъпки“ (Diogenes Laertius, 1925: 71).[3] Именно тук става експлицитна и директната
връзката на кинизма с аскетизма.
Нещо повече, може да се очертае и идейното влияние на някои основни интенции
на кинизма върху определени практики в съвременното общество, условно казано да се
търси техният кинически характер. Това цели всъщност тезата на Слотердайк за кинизма
като „културна стратегия на буржоазията“, постигаща хегемония не само чрез средствата
на икономиката, науката и техниката, но и чрез „публикуването (Veröfentlichung) на
частното“, т.е. „навлизането на частното в публичната сфера“ през последните 200
години, което е чист кинически елемент. (Sloterdijk, 1983: 212). Следва да се отбележи,
обаче, че той прави разграничение между кинизма и цинизма. В съвременната си
дефиниция циникът също както киника знае истината за себе си, но въпреки това не
желае и не прави нищо, за да се промени, продължава да живее както преди (Sloterdijk,
1983: 206). Слотердайк разкрива влиянието на „неокинизма“, тръгвайки от хипи
движението, метрополисните индианци, пътешествениците, достигайки до веганите и
защитниците на природните диети.
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Както Диоген обвързва постигането на щастието с живота съгласно природата, за
изпълняването на което служи физическото и душевно упражняване, така и днес все
повече индивидуалното трениране и самоусъвършенстване, постигането на баланс в себе
си и разбирателство със себе си изпълват със съдържание желания идеал за
благосъстояние на съвременния човек. Все по-масовите и търсени техники за трениране
и възпитаване на тялото чрез диети, фитнес, бодибилдинг, хайкинг, трекинг, бакпакинг,
катерене, колоездене, аеробика, масажи, заедно с цялата пъстра вселена от медитации,
модерни терапии – групови, семейни, психо, сексуални, танцови, музикални, драма,
изкуство, хипно, арома и т.н., са концентрирани към подобряването, отпускането и
закаляването на духа и тялото, освободени от преки религиозни конотации. Затова те се
вписват в широкото разбиране за аскетизма като упражняване – постоянно активно
въздействие на субекта върху самия себе си или пасивно понасяне на въздействието.
Щастието се свързва с желанието за вътрешна хармония, промяна и саморазвитие, а
упражняванията стават главен път към тази цел. То не се мисли единствено в
перспективата на непосредствено даденото или очаквано усещане за наслада.
Наред с тези индивидуални практически проявления могат да се посочат и
цялостни жизнени проекти или стратегии, препращащи недвусмислено към определени
варианти на аскетизма. Сред тези, които имат по-широко разпространение днес, могат
да се посочат движенията на минимализма и фругализма, които въплътяват според мен
определени по-късни модификации на някои кинически идеи за самоограничаването,
срещащи се при стоиците и епикурейците. Най-общо те манифестират една критика на
консуматорския начин на живот, потопен в хедонистичния водовъртеж на желанията.
Минимализмът сякаш споделя най-много общи нагласи с киническото отричане
от излишното. Той се определя като „инструмент да се изчистиш от излишъка в живота
за сметка на фокусирането върху значимото, – за да намериш щастие, пълнота и свобода“
(Milburn and Nicodemus, 2010). Това съответно включва ограничаването от
придобиването и натрупването на материални блага отвъд естествените нужди.
Ограничаване на притежанието само до малък набор от неща, подръчни за добър живот.
Така се цели по-пълен контрол над живота, който иначе е подвластен на жаждата за
придобиване и владеене на вещи, които още на следващия ден ще са „демоде“, а
резултатът е смаляването на индивида за сметка на предметния околен свят. Решението
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и изходът е човек да преосмисли този факт и да може да каже „стига“. Тъкмо поради това
една умерена разновидност на минималистката философия е инофизма, предложен от
Джон Неш.[4] В него стремежът за масово потребление се разглежда като атавистичен
механизъм, останал у човека в наследство от предишните етапи на развитието му, когато
е било необходимо да оцелява сред трудните природни условия със своя ограничен
ресурс от природни способности. Сега, когато обществото е достигнало едно високо
ниво на сигурност и на масово благоденствие, функционирането на този механизъм (за
оцеляване) става ненужно. Въпреки това, за да се реализира, той търси нови сфери на
приложение и ги открива най-непосредствено в обширната зона на консуматорството. С
това инофизма се сближава с различни теоретици на консумизма, които също
утвърждават „природната вроденост“ и „инстинктивната“ същност на консумацията,
признавайки по този начин известен елемент на ирационалност в същността на
консумацията. Ирационалност, която доста добре е била използвана и рационализирана
в системата на консумизма при „изкушаването“ на консуматора. Разликата между
пропонентите на консумизма и Неш, обаче, е в това, че той заема строга ценностна
позиция по отношение на стремежа към ексцесивно консумиране. Действието на
атавистичния механизъм за оцеляване в днешното общество, организирането на нашата
икономика върху „ненужни желания“, които влекат още повече ненужни изкушения и
желания, за Неш става източник на множество съвременни „злини“ за човека,
изразяващи се в претрупването с вещи и информация, постоянното преработване,
водещо до синдрома на „прегарянето“ (burnout синдрома) и т.н. (Naish, 2008: 2; 9). В
градация това означава да се каже достатъчно към информацията, храната, вещите,
работата, опциите, икономическия растеж, а дори и щастието, ако то е мислено в
термините на преизобилието, когато човек не е изяснил потребностите си. За да може да
върне реда в живота и дейностите си, според Неш, съвременният човек трябва да се научи
да контролира този атавистичен инстинкт, да го овладее, рационализира и преодолее.
Тъкмо налагането на ограничение върху консумирането и дори отказът от някои от
съвременните технически изкушения могат да върнат баланса в живота на индивида.
Неш не говори за някакво заклеймяване или пък за пълен отказ от тези блага, а набляга
по-скоро върху идеята за баланс в консумацията на основата на концепцията за
„достатъчността“ (enoughness). Той допуска възможността за приемането на някаква
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форма на аскетизъм в тази нова „философия“ или най-малкото за осъзнаване на
истинските потребности.
От своя страна фругализмът предлага малко по-различен подход към
(само)ограниченията въпреки общия антиконсуматорски дискурс, който споделя с
минимализма.[5] Той не е толкова концентриран върху отказа от притежанието на вещи
и свеждането на битовия околен свят до минимум, колкото до рационалната преценка и
подбор на най-изгодното. Неговата основна нагласа е индивидът да живее със средства
под възможното, което получава, т.е. под нивото на доходите си. Целта отново е
достигане на независимост, разбирана най-вече във финансов аспект, която да доведе до
възможност за ранно пенсиониране и отдаване на собствените интереси и свободно
време.[6] Базовите средства за достигането ѝ се свеждат до пълна отчетност за
собствените финанси и задаване на ниво на спестяванията. Заедно с това се включват и
чисто прагматичните елементи, като „Правилото за 10-те дни“, търсенето на изгодни
сделки и намаления, научаването и упражняването на умения за готвене (Pfeifle, 2020).
С фругализма е свързана и slow-тенденцията днес, като например slow-food, slow-fashion,
slow-travel и т.н., а също влиянието на движението „направи си сам“ (DIY). Накратко,
принципите на тази идеология могат да бъдат синтезирани до простата формула – „харчи
малко, спестявай повече, за да не бъдеш сграбчен от обществото“ (Dupichot, 2018). За
разлика от минимализма, насочен приоритетно към настоящето, фругализмът е
концентриран върху бъдещето на индивида, чието подсигуряване може да бъде
гарантирано чрез сегашни ограничения. Наред с икономическия аспект, той е свързан и
с екологията, доколкото приема нуждата от намаляването на човешкия отпечатък върху
природата, търсейки алтернативни модели на потребление (Witkowki, 2010: 237).
И двете споменати движения демонстрират различни аскетични нюанси в
реализацията на целите си, встрани от идеите на хедонизма. От рестрикцията на
консумацията до подбора на разнообразни практики за упражняване на индивида.
Резултатът е именно промяната на умеещия субект. Макар и носещи определени
елементи от кинизма, както вече споменах, идеологически те са сякаш по-близо до
стоящите в същия домейн на аскетологиите – стоицизъм и епикурейство. Ницше, като
задълбочен познавач на древността, посочва следното разграничение между двете
антични етически учения. Докато за епикурееца е по-характерно подбирането на
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„местата, лицата и събитията“, с които се сблъсква, то стоикът обратно се упражнява в
изтърпяване на случайностите, които му носи съществуването. Именно стоицизмът е за
Ницше по-уместен за „хора, с които съдбата импровизира, за такива живеещи в
насилствени времена и зависещи от непостоянни и непредсказуеми хора“, а ако някой
има нагласата „донякъде да предвижда, че съдбата ще му позволи да изпреде една дълга
нишка“, би следвало да се спре на жизнената стратегия на епикурейството (Ницше, 1988:
544). Така изглежда, че минимализмът клони към стоическото изтърпяване на
ограниченията (най-малкото на материалните), а фругализмът към по-балансирания
епикурейски подбор на необходимото.
Това, за което стана дума дотук, без съмнение попада в графата на доброволното
и дори волево приемане на определен тип аскетологични практики и проекти. Няма
съмнение, че интериоризирането на нормите на самоконтрола и самоограничението е
условието за пълната реализация на аскезните цели или, казано иначе, на целите на
упорито повтарящото се упражняване на субекта за достигане на самопромяна и
овладяване на определени умения. На този фон какво идва да ни каже новоналожилият
се термин за недоброволен аскетизъм и в какво би могъл да се заключава неговият
смисъл?
Непосредственият подтик за употребата му е свързан с разразилата се от началото
на 2020 година пандемия от коронавирус и приложените за нейното овладяване
ограничителни мерки, предприети в множество държави. Именно първоначалното
усещане за ограничаване на свободата, забраната за излизане и събиране на публични
места, нужната домашна изолация са факторите, провокиращи алюзията за аскеза.
Неслучайно като синоним се появи и още по-импозантното корона-аскеза.[7] За
съжаление отвъд тези референции е трудно да се открие някакво по-сериозно
съдържание, което да препраща към автентичния смисъл на понятието. Най-често под
недоброволен аскетизъм се има предвид възможността за продължително дистанциране
и оставане на индивида насаме със себе си под принудата на ограниченията и забраните
за излизане. В своята лична „пустиня“ той има предпоставките да осмисли живота си
извън забързания делничен ритъм, да се пребори с паниката и страховете си, което
всъщност остава реално неизпълнимо за този съвременен аскет, саботиран от
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непрекъснатата си връзка в мрежата (Di Blasi, 2020). Интернавтът остава един
невъзможен отшелник.
Заедно с това се появяват и интерпретации на новия аскетизъм в духа на религията
(най-вече християнската), които обаче пропускат отдавнашния факт на загубата на
монопола ѝ върху тази сфера и нейното реално натурализиране (Ringma, 2020). Така
надеждите на духовниците за болестта, носеща смирение на човека, пропускат
параванната му същност, криеща зад себе си по-скоро стоическото примирение, в найсилна степен можещо да отведе до „любов към съдбата“.
Измеренията на корона-аскетизма се свеждат до външно наложените мерки за
ограничаване на разпространението на вируса и техните непосредствени въздействия.
Някои от тях се разпространиха в медийното пространство у нас като мнемоническата
формула за „Трите Д“. От етическа перспектива последствията бяха свързани с
призивите за дисциплина, самоограничение и въздържане. От социална – физическата
дистанция в публичните пространства. Здравните или медицински измерения се
концентрираха върху дезинфекцията, т.е. поддържането на чистотата и грижата за
тялото. А икономическата и финансовата страна се проявиха като (пре)запасяване с
тенденции към спестяване. Така постоянните временни мерки породиха засега едни
постоянни временни самоограничения. Единственото, за което може да послужи
недоброволният аскетизъм в тези обстоятелства, е да се превърне евентуално в
катализатор, чрез който с малко повече воля всеки индивид да използва времето на
пандемична изолация като добро условие за себеоформяне в двата аспекта на Диоген. В
крайна сметка пандемията и съпътстващите я условия малко могат да повлияят върху
вече утвърдените аскетични жизнени стилове. В тяхната същност е подготовката на
индивида за самодостатъчност, защото той вече обитава споменатата „лична пустиня“ и
това би му било едно добре известно местообитание.
В масовия случай споменатата недоброволна аскеза нито придобива, нито развива
насока към формирането на добродетели или дори към простото оформяне на себе си
чрез трениране на умения. Дори напротив, тя по-скоро води до едно практическо
отпускане и прокрастинация, липса на активност. Както отбелязва Норберт Болц –
основният проблем на хората е, че „не знаят какво да правят с времето си“, което
генерира скука, а тя е „враг на мозъка“ (Болц, 2004: 96). Карантинираният, изолираният
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индивид остава в плен на ценностите на хедонизма, предоставян щедро от медиите и
Интернет. Мнозинството в западните общества на благоденствието избират тъкмо
търсенето на удоволствието за справяне или избягване от тежестта на отегчението при
изолацията, като противостояща на аскетизма дълбинна форма. Неслучайно рекорден
ръст в приходите в месеците на ограничителните мерки отчетоха онлайн-магазините за
храни и алкохолни напитки, развлекателният бизнес и гейминг индустрията в частност,
наред все пак със секторите, предлагащи санитарно-хигиенни и фитнес продукти. Нещо
повече, появиха се и достатъчно силни призиви за „просветен консумизъм“, който трябва
да изведе потребителя от лъжливия път на аскетизма (вж. Barazon, 2020). Реакция, която
би могла да се отчете и в диапазона на защитните действия на консумистката система,
насочена срещу надигащата се контратенденция.
Тъкмо в тази перспектива би могло да се потърси и някакво обяснение за общия
проблем за неносенето на защитни маски по време на пандемията. Това наглед
елементарно изискване от лекарското ежедневие се оказва „фундаментален теоретичен
проблем“. Би било силно обвинение да го отдадем на злата воля на някого, който просто
желае да заразява или поне да не пази другите. Възможно е обаче интерпретацията за
тази проява да се даде на базата на егоизма на хедонистичния индивид. Ако приемем, че
насладата и комфортът психологически „са функционално еквивалентни стратегии“ за
балансиране на една „хиперстимулирана и объркана“ нервна система (Болц, 2004: 90),
каквато може да се допусне в извънредно положение, то търсенето на комфорт е найелементарният начин за премахване на дразнението. Неносещите маски инстинктивно
желаят успокоение в комфорта на свалената маска. В крайна сметка непросветеният,
може да се каже, егоизъм остава водещ, а не специалните медицински, естетически и
научни антимаскърски предпоставки. Още повече, когато под повърхността действа и
друг ключов фактор – оспорването на реалността на заразата. Встрани от теориите на
конспирацията стои сблъсъкът с шокиращата реалност. Според Слотердайк при
осъзнаването на една криза основна роля играе „волевото суспендиране на вярата в
реалното“, трансформиращо се в „де-реализация“ (Entwirklichung).[8] Нежеланието да
вярваме нарежда нещата така, че да се „достигне съответната степен на дереализация“,
без която не бихме могли практически да организираме или да се приспособим в
дадената ситуация (Sloterdijk, 2009: 703). От психологията знаем, че отричането е една
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от възможните копинг-стратегии за овладяване на стреса. Това кореспондира по-общо и
с масовата липса на готовност за справяне с кризата на различни социални равнища.
За Слотердайк съвременното общество се отличава от предходните, освен с
големите си възможности самὸ да провокира кризи, също и със способността си да ги
подценява, приемайки, че винаги има достатъчно време да се справи с тях. Поради това
то остава почти винаги неподготвено. В резултат на въздействието на масовата култура
и медиите, заплахите остават сякаш част от шоуто, една безпоследствена медийна
реалност. Основната грешка, която се допуска при това, е че има някаква „симетрия
между предизвикателството и отговора“, които съвсем не са същото като проблема и
решението му (Sloterdijk, 2009: 705-06). Даването на отговор не е практически
еквивалентен елемент на постигането на решение за конкретен проблем. Когато или
докато кризата не засегне някого персонално, тя остава единствено проектирана в
медийното си отразяване. А в пасивното състояние на зрител всеки приема заплахата от
дистанция, като нещо, случващо се на другите.
В контрапозиция на този общ фон става възможно извеждането на едно понятие,
което преплита в себе си всички набелязани досега основни перспективи – етическата,
аскетическата и кризисната. Това понятие е дефинирано от Слотердайк като коимунизъм, а заиграването с термините е съвсем целенасочено. То е проектирано да бъде
отговор, ако ли не решение и изход от проблема. Как реално могат да бъдат синтезирани
различните перспективи тук? Допускането на Слотердайк е, че днес е необходима
индивидуална промяна, която може съответно да доведе до същата и на макрониво. За
целта следва да се формулира и нов императив, който да насочва поведението на
индивида. Всички усредняващи максими, които биха изисквали от моралния деец
постъпки, съобразени с неговото актуално собствено ниво, не биха имали реална
стойност в този случай. Затова изискването би трябвало да бъде подчинено на една,
структурирана от Ницше и задаваща формата на всеки етически императив поне от
модерността насам, етическа аксиома, а именно, че всеки императив следва „да се
обръща към нас под формата на заповед, издигаща безусловно свръхизискване“
(Sloterdijk, 2009: 699). Такава заповед ще е един абсолютен императив, задължаващ
индивида да се стреми към невъзможното, водещо до себенадмогване. Той може да бъде
формулиран най-ясно и кратко с думите на Рилке – „Трябва да промениш живота си“.
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Това е новото изискване към човека, което има валидност по-тежка от всякога тъкмо в
ситуацията на криза, в която е изпаднало съвременното общество. Подобно
свръхизискване се нуждае от свръхавторитет, който да го предяви и постулира. За
Слотердайк това повече не може да бъде авторитетът на изкуството, нито този на
религията или църквата. Единственият такъв, надхвърлящ човешките мащаби, е
„глобалната криза“ или „глобалната катастрофа“, която следва, ако човекът не реагира
адекватно на предизвикателството. (Sloterdijk, 2009: 702). Тя е авторитетът, който на
мястото на „мъртвия бог“ (по Ницше), притежаващ всички негови характеристики, може
да предяви такова изискване за цялостна промяна на живота.
С това формата на изискването е утвърдена. Остава да се прецизира и неговият
характер.

Изискването

за

промяна

е

възможно

най-общо,

като

констатира

недостатъчността на актуалното състояние. Накъде и как следва да се върви по този път
остава открит въпрос. Ето защо следващата стъпка е да се посочи методът, по който
изискването може и трябва да бъде изпълнено. Тук идва мястото на аскезите или
антропотехниките, като средства за самооформяне на субекта, или както ги определя
Слотердайк, практики, чийто продукт е самият морален деец като умеещ субект. Иначе
казано, различните антропотехники са инструментът на императивно изискваната
промяна. Етика и антропотехника се реализират в единство. Как обаче те биват
инкорпорирани в една концепция за ко-имунизъм или обща имунология? Най-напред
следва да се подчертае, че за Слотердайк имунните системи са „въплътени, т.е.
институционализирани очаквания за нараняване и навреждане, почиващи върху
разделението между свое и чуждо“ (Sloterdijk, 709). Имунологията не е понятие само в
сферата на медицината. Биологичният имунитет, за него, е само най-първичната
разновидност, отнасяща се до индивида. На общностно ниво функционират други вече
социални имунни системи – солидарностната и символната. В този смисъл абсолютният
императив е насочен тъкмо към промяната, водеща до изграждането и усилването на този
„надорганизмов“ и „надбиологичен“ имунитет. Не предизвиква голямо затруднение да
се забележи често отправяната критика към характера на съвременното общество като
индивидуализирано и дезинтегрирано. Тези негови черти от гледна точка на общата
имунология говорят единствено за отслабване на общностните съпротивителни сили.
Имунологичното уравнение, предложено от Слотердайк, върви тъкмо в посока към една
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по-пълна интеграция. Съгласно него, когато индивидът действа от името на своята
култура, увеличаването на по-широкото свое става чрез намаляване на по-тясното свое.
Индивидуалният алтруизъм е „егоизъм на нивото на по-голямото единство“ (Sloterdijk,
2009: 710). Следователно културният алтруизъм на най-общо ниво би станал
всеобхватен, което би могло да се превърне в една желана цел. В поредицата интервюта
след избухването на пандемията от коронавирус Слотердайк силно подчертава
важността на своето понятие за ко-имунизъм в момента, макар и създадено в друг
контекст и за друга криза. Той смята, че задачата за постигането на една „имунологична
рискова общност“, стремяща се към солидарност за взаимна защита, е все още мислима
и достижима, дори тъкмо на фона на катастрофата, пред която сме изправени на глобално
ниво.[9] Това означава полагане на индивидуални усилия за самопромяна чрез
различните антропотехники, едно „ежедневно упражняване в добрите навици за
общностно оцеляване“ (Sloterdijk, 2009: 714). В днешния контекст социалната
дезинтеграция и липсата на кооперация и координация, включително междукултурна,
ще представлява просто една надиндивидуалната форма на загуба на имунитет пред
заплахата. Всъщност, зад цялата изложена ко-имунна програма или проект стои едно
повишено значение на етиката в рискова ситуация. Разбира се, „създаването“ на коимунитета остава в зависимост от резултативността на цялостния етико-аскезен
комплекс.
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[5] В случая фругализъм идва от лат. frugalis, по-късно в англ. frugal – пестелив. Може
да се каже, че това е една философия на пестенето. Исторически, идеологията на
фругализма може да намери по-ранни аналогии както в античността, така и по-късно в
християнския трудов морал. Например, началата на подобен тип мислене в Америка се
набелязват още през 17 век в етиката на квакерите и пуританите чак до съвременните
евангелистки екологични движения (вж. Witkowski, 2010). Въпреки този паралелен
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рамките на настоящото представяне.
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2020.
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ETHOS OF (SELF)LIMITATION: NOOSPHERIC ASPECTIZATION
GRIGORY SMIRNOV
Ivanovo State University, Russia
DMITRY SMIRNOV
Ivanovo State University, Russia
Abstract
The article analyzes the subject area of personal and collective «philosophy of (self)limitation»
in the context of globalization and digitalization. It is shown that the processes of aesthesis and
technesis are factors in the erosion of the classical ethos, its transformation into derivative
(arbitrarily collected) and even degenerative forms of non-classical and post-non-classical ethos
of the social chaos and global dissipation era. It has been substantiated that the unfolding of the
emerging noospheric ethos of (self)limitation is associated with the actual forms of the human
revolution, which asserts an alternative to the sliding of humanity into the posthuman formation
of oligarchic digital totalitarianism.
Keywords: „covid asceticism“, „Vernadsky's ethos“, global asceticism, noospheric ethos,
digital totalitarianism.

Всемирное расточительство vs всемерное (само)ограничение
ХХ век — век всемирного расточительства — постепенно переходит в
тысячелетие всемерного ограничения и самоограничения. Глобальное сознание
массового потребления и сверхпотребления трансформируется в модели аскетического
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сознания, по-разному проявлявшегося в рамках предшествующих экономических
формаций. Глобальный этос само(ограничения) свидетельствует о новом этапе
человеческой революции в XXI веке, который разворачивается на несовершенном
электронно-информационном субстрате в условиях начавшейся экспоненциальной
цифровизации.
Государство на протяжении всей человеческой истории во всех странах
выполняло важнейшую функцию распределения материальных и духовных ресурсов,
регулируя уровень и качество потребления высших и низших классов. Социальный
эгоизм и финансовый паразитизм государства, а также сверхэксплуатация „податного“
населения (т.е. „налогоплательщиков“) очень часто приводили к антропологической и
демографической деградации и в конечном итоге к гибели такого рода «неразумного»
государства. Государственный разум в той или иной форме передает по наследству
архетипы геополитического и демографического самосохранения и философию «умного
распределения» материальных и нематериальных ресурсов (т.е. дележа собранной дани
или „общенародного бюджета“). Когда государство превращается во всепожирающий
Левиафан, оно теряет свою легитимность и подлежит исторической (само)ликвидации.
Если государство определяет пределы ограничения распределения вещества,
энергии и информации с помощью институциональных и правовых механизмов, на
основе технологий жесткой или мягкой организации социума, то самоограничение чаще
всего предстает как самоорганизация субъектов, как синергийный процесс складывания
социальной или социоприродной целостности. Иногда такие социальные феномены как
ограничение и самоограничение вступают в конфликт, а иногда и в непримиримое
антагонистическое противоречие. Такого рода противоречия особенно обострились в
условиях взрывной цифровизации и попыток государства выстроить систему тотальной
видео-компьютерной слежки за гражданами и, соответственно, эффективного наказания
за нарушение быстро меняющихся норм и правил. Будет ли в данном случае
эффективной система воспитания культуры самоограничения посредством насилия со
стороны государства – одна из сложных социальных проблем понимания динамики
современного фрустрированного общества.
Этос (само)ограничения вытекает из всечеловеческого ахретипа аскезы, в
конечном итоге из логики индивидуальной, групповой, классовой культуры трудовой
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деятельности, в рамках которой формируется эффективная (но не обязательно
„прогрессивная“ – понимаемая в узком смысле слова) человеческая история. Размышляя
о возможностях человека к самоограничению, нельзя не упомянуть о взрывном стрессе
человеческой цивилизации, связанном с бесконечным разнообразием форм ограничения
и самоограничения в условиях „ковидной“ пандемии. Человеческое общество оказалось
принципиально неготовым к смене „красивого образа жизни как праздности“ на
„пространственную и поведенческо-деятельностную“ аскезу. Общество всеобщего
потребления (прежде всего населения развитых стран мира) „сходит с ума“ от
мгновенного

разрушения

техноцивилизации.

основ

„Техносоциальная

функционирования
заморозка“

„быстро-кочевой“

высококомфортных

стратегий

личного и общественного поведения стала жесткой проверкой общества на неизбежное
принятие „аскезных ценностей“, которые, судя по всему, идут на смену „философии века
всеобщей расточительности“. Этот „ковидный звоночек“ может оказаться лишь началом
эпохи

глобальной

аскезы

(Артемьева,

2020)

человеческой

цивилизации,

формирующейся на основе небывалого „информационного и цифрового всеединства“.
Можно сказать, что ноосфера третьего тысячелетия строится как результат постепенного
формирования

сознания

всечеловеческого

самоограничения,

а

значит

этоса

(само)ограничения.
Теория и практика аскезного этоса
Мы исходим из признания того, что этос есть социальный конструкт: он
рождается вместе с социальным миром и существует в мире (Павлов, 2017: с. 21). В этом
смысле он представлен и может быть обнаружен как „совокупность морально-этических
качеств, которые интегрированы в непосредственные экзистенциальные практики
индивидов, в структуры их бытия-в-мире“ (Павлов, 2017: с. 17). Иными словами, этос
как сложный динамический феномен включает в себя не только морально-этические
ценности, но и мотивированное поведение, обусловленное различными факторами.
Исторически этос был особым моральным порядком, который вначале присутствовал в
качестве идеи в умах некоторых влиятельных мыслителей, но впоследствии стал
„оформлять собой социальное воображение широких слоев, и затем, постепенно, целых
обществ“ (Taylor, 2004: p.1).
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Аскезный этос всегда присутствовал в истории. Чаще всего он обнаруживал себя
в персоналистическом ее измерении. Исходно его актуализация была связана
преимущественно с религиозными мотивами. В русской духовной традиции наиболее
известными апологетами аскезной этологии были Феодосий Печерский и Сергий
Радонежский, Тихон Задонский и Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов и Феофан
Затворник, Иоанн Кронштадтский и Алексий Мечев. Они сформировали свой
моральный порядок, ставший образцом, образом, метафорой подлинного религиозного
бытия. Аскеза как цельное сосредоточение на исполнении долга, выполнении миссии
свойственна не только религиозным адептам, она характерна в целом для представителей
сферы духовного производства. Ярким примером индивидуального проявления
аскезного этоса как „опережающего отражения“ этологии будущего могут служить
„жизни замечательных людей“, созидающих лучшие образцы человеческой культуры. В
их числу относятся в русской культуре, например, жизнь и творчество М. В. Ломоносова
и В. И. Вернадского.
В качестве примера кратко разберем этос академика В. И. Вернадского
(Яницкий), который „визуализируется“ из пространства концепции институциональных
императивов науки Р. Мертона (Merton). Вместе с тем этос Вернадского, вызревший в
сложной семиотической среде, обусловленной фактами его происхождения, рождения;
детства и юности, оказывается „обращен“ не только к науке, но к обществу в целом и
даже ко всему человечеству“, будучи „этосом-в-контексте“ эпохи, реакцией на нее
(Яницкий, 2007: с. 126). Семиотическая сложность его этоса, определившаяся этнонациональным, религиозным, коммуникативным, территориальным, нравственным,
научным и прочими факторами, создала уникальную ситуацию, которая условно может
быть

обозначена

как

„глобальное

в

индивидуальном“.

Этос

Вернадского,

индивидуальный по „форме“, оказался глобальным по содержанию. Глобальность ему
придали именно научные интересы ученого – геосферный подход и представления о
научной мысли как планетном явлении, давшие жизнь сначала учению о биосфере, а
затем и учению о переходе биосферы в ноосферу.
Семиотический

феномен

Вернадского

(как,

наверное,

и

феномен

М. В. Ломоносова) есть высшее выражение не только российской, но и мировой
культуры (ср. Яницкий, 2007: с. 138). Его образ может быть представлен как пример
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этоса ноосферного человека (Меликян, 2016; Меликян, Смирнов, 2017), с идеей которого
увязываются некоторые современные проекты будущего. При этом этос Вернадского „не
вычислен, не сконструирован на основе изощренных опросных методик“ (Яницкий,
2007: с. 139), он реконструирован по дневникам, письмам и хроникам, что позволяет
судить о его валидности.
Таким образом, общий этос Вернадского как самодостаточная модель
индивидуального и социального мира фундируется рядом индикаторов. Система его
этоса включает свободу (свобода мысли, поиска, коммуникации), альтруизм (следование
высшим человеческим духовным ценностям), истину (поиск ответов на вопросы
предельной сложности), сомнение (постоянное переосмысление путей будущего
развития человечества), знание (императив „быть на уровне современного знания»),
востребованность (в рамках триады „исследование – обучение – просвещение“),
ответственность (понимание возможной гибели мира или наоборот – спасения в
результате того или иного научного открытия), везде-вечность (вселенский хронотоп).
В этом смысле этос Вернадского органически вписывается в контекст „макроэтических
проектов“, в центре которых – например, „мировой этос (Weltethos)“ Г. Кюнга (Küng,
1991), или „глобальный этос“ А. А. Гусейнова (Гусейнов, 2007), понимаемый как некий
минимум, „который нуждается в моральных основаниях для того, чтобы люди … могли
совместно жить и работать“. Как раз такой экзистенциальный минимум нашел для себя
и Вернадский.
Этос Вернадского, который может быть определен как ноосферный (в смысле
задаваемый мыслью как планетным явлением) – яркий пример этоса самоограничения,
когда внутреннее определяет внешнее, когда нравственные устои личности поглощают
и преодолевают моральные установки социума, когда план содержания (работа)
превосходит значимость плана выражения (популярность). Подобному ноосферному
этосу отчасти противостоит этос „техносферный“. Его существенными чертами
являются акцентуация на „популяризации“ деятельности вместо самой деятельности,
сиюминутность актуальности достижения, приверженность сложившейся социальной
практике, или моде. Такой этос оказывается ограниченным, только его ограничения
связаны не с работой человеческого духа и совершенствованием человеческого качества,
а задаются форматом существования наличной культуры.
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Эстезис и технезис: „скрытая угроза“
Этос современной цивилизации с трудом поддается категоризации. Он находится
под натиском по крайне мере двух феноменов – эстетизации и технизации.
ХХ век не только сформировал особое соотношение этики и эстетики (Maffesoli,
1989: p. 103), но и закрепил курс на „эстезис“ как постоянный процесс эстетизации всех
жизненных

явлений

в

коллективном

сознании.

Это

обусловило

изменение

направленности „производства (визуальных) образов“, которые, с одной стороны,
производны, а с другой, производительны (Holert, 2013: p. 9). Так, (функциональное)
производство символа ради самого символа постепенно отходит на второй план, уступая
место (инструментальному) производству символа для его последующего использования
(см.: Clark, 2009: p. 15). Эстетизация сопровождается усилением рефлексивности: чем
шире спектр возможностей, которые в эстетических практиках повседневности трудно
поддаются регламентации, тем в большей мере решение того же потребления
эстетически выразительных товаров и услуг возлагается на самого субъекта, который
нуждается в концептуальных компетенциях как опоре своего выбора (Schulze).
В той же мере, в которой начинает доминировать эстезис, многообразные формы
человеческой

деятельности

завоевывает

технезис:

алгоритмические

модели

компьютерного действа проникают глубоко в „человеческие“ социальные эстафеты
(Розов) и программы поведения, общения, деятельности (Степин). „Компьютерная
деятельность человека“ – одна из угроз высоким творческим формам естественного
разума с его интуитивизмом, спонтанностью и непредсказуемостью. Отчуждение
естественного разума в человеке посредством насилия искусственным интеллектом в его
неразвитых формах, характерное для стран, оказывающихся в числе безуспешно
догоняющих цифровую революцию, – весьма губительно и требует выработку критериев
„разумного ограничения“ и поиска эффективной дополнительности. Гуманистическое
ограничение „отехничивания человека“ (посильность превращения человека в
„человека-машину“) важный императив ухода от сверх- и пост-человеческого.
Эстезис и технезис лишь в первом приближении снимают ограничения, связанные
с аналогической, топологической, этической спецификой доцифровой эпохи. Они,
благодаря

своей

компьютерно-информационной

природе,

продуцируют
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ограничения, обусловливаемые цифровым субстратом. Среди скрытых угроз наиболее
рискогенными

оказываются:

цифровизация

сознания,

интеллектуализация

(алгоритмизация) мышления, профанизация и симулякризация индивидуальных и
социальных практик, примитивизация духовного производства. Эстетизация и
технизация

индивидуального

и

коллективного

бытия

современного

человека

предопределяет транзитивность этоса из реальной сферы в сферу виртуального,
пространственно

отчужденную

коммуникативных

и

от

поведенческих

человека.
границ

Наблюдаемое

на

деле

исчезновение

оборачивается

онто-

гносеологическими ограничениями.
Этос как социальный конструкт соединяет, с одной стороны, должное и сущее, а,
с другой стороны, задает определенные границы, которые в антропологическом
измерении бытия предстают в виде ограничений, а иногда и самоограничений. М.
Хайдеггер определил этос как „символическое место, в котором обитает человек“, как
„естественную совместность бытия-с-другими на основе принимаемых „по умолчанию“
правил общежития“ (Хайдеггер, 1993: с. 215). Современный этос, массовый по своей
сущности, оказался крайне прагматичным. В силу этого он не может претендовать на
особый статус „жизненного мира“, не становится естественным миропорядком,
воссоздаваемым самими его участниками (см.: Хабермас). В реальности современный
этос утверждает габитус в качестве эталона действия и деятельности.
Современный этос ориентирован на локусную (а в содержательном плане на
лоскутную) масштабность. Он „настроен“ культурой потребления в основном на
поддержание (воспроизведение) сложившегося социального порядка, что вполне
согласуется

со

спецификой

экономического

уклада

мирового

хозяйства.

Конструирование и корректировка как инструментальные ипостаси касаются лишь
избранных его срезов (например, гендерного и этно-национального).
Ноосферная идентичность в условиях деантропологизации
Этос (само)ограничения актуализирует проблему границ, ограничений, огранки,
граней – всего, что связано с феноменом ноосферной идентичности. Ноосферная
идентичность в самом широком смысле может быть обозначена как идентичность
коллективного и индивидуального разума формам конкретно-исторического бытия
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человечества (Смирнов, Смирнов, 2013: с. 85). Вместе с тем, соотнесение разума и
исторического бытия может быть осуществлено, по крайней мере, двумя различными
способами:

консеквенциалистическим

(через

призму

этики

добродетели)

или

деонтологическим (через призму этики долга).
Структура этоса, учитывая, что он предстает как „реально-должное, выходящее
за полюсы стихийного состояния нравов“, и, одновременно, „строгий порядок идеальнодолжного“ (Бакштановский, Согомонов, 2001), может быть представлена в виде
бинарности этос/ габитус. Таким образом, этос существует как в двух измерениях – на
уровне собственно этоса (безусловной „морали по совести“) и на уровне габитуса
(условной „морали по обычаю“), или как этос должного (целе-ценностные нормы) или
как габитус сущего (действия по обстоятельствам).
Степень несоответствия (зазора) между этосом и габитусом обусловливает
девиантную этологию. Габитус есть первичная (сигнальная) система приобретенных
схем восприятия и оценивания, сложившаяся на практике и позволяющую обеспечивать
взаимную коммуникацию в обществе (ср.: Тимофеева, 2014: с. 69). Доминанта габитуса
превращает „этос глобального мира“ в „этос коммунальной квартиры“ (Гиренок, 2008:
с. 217). „Рост габитуса“ как этологической детерминанты, ориентированной на схемы
восприятия и оценивания, но не понимания, свидетельствует о том, что общество
потребления впало в ситуацию подмены целе-ценностной базы этоса утилитарнопрагматической (экономической) базой. „Экономизация всей планеты“ рождает
цивилизационных гибридов, а иногда даже химер, которые „естественным образом
объединяют людей без всяких принуждений и убеждений“ (Павлов, 2010: 44 – 45). Так,
концепции „общества переживаний“ и „экономики впечатлений» (Пайн, Гилмор) в
целом верно описывают антропо-семиотические трансформации, охватывающие
современный социум. Пусть они и репрезентуют сферу социально-экономических
исследований, но задают определенную эвристику в осмыслении современного этоса
(Ostman, et al., 2019).
Современный

семиотически

ограниченный

человек

существует

в

„переживательно-впечатлительном мире“. Жизнь в Internet, трактуемом в прямом
„опутывающем“ смысле, дает индивиду новую работу, которую Арли Хохшильд еще в
самом начале цифровизации назвала эмоциональной работой. Эмоциональная работа
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(труд), которая предполагает заработную плату и, следовательно, имеет меновую
стоимость, предстает как „управление чувствами, изображение публичного лица и
телесная демонстрация“ (Hochschild, 1983: p. 7). Эмоциональности предшествует в
когнитивном плане переживательность, указывающая на то, что „человек запускает
процессы, которые разворачиваются в нем самом“ (Schulze, 2005: p. 39). Так,
человеческое „Я“ оказывается основной целью духовного производства (ср.: Illouz, 2007:
p. 108).
Формат современного духовного производства не отвечает потребностям
ноосферного (в европейской терминологии – устойчивого) развития, которое
предполагает пространственно-временные координаты глобальности как везде-вечности
и ориентацию на этику долга (основное моральное отношение) (Смирнов, 2017).
Представление о коммуникативном субъекте как „связи сознания и тела, находящейся в
пределах определенной, субъектно-специфичной ситуации“ (Schulze, 2005: p. 35), задает
дискурс „здесь-и-сейчас“, что в некотором смысле противоречит кантианскому
категорическому императиву и марксовой установке на безмасштабность человека.
Именно в силу этого, современный субъект действует больше посредством выбора, чем
воздействия (Schulze, 2005: p. 50), что в пределе означает отказ от антропологической
свободы.
Главным ограничительным фактором в данном случае оказывается даже не само
виртуальное коммуникативное пространство, сколько добровольно-принудительная
погруженность в него субъекта. „Интернет-неизбежность“, которой, тем не менее,
успешно противостоит старшее поколение, родившееся в доцифровую эпоху,
оказывается странным аттрактором развития нового человека (см. Меликян, 2017).
Негативный форсайт в отношении антропного будущего связан с преобладанием
парадигм переживание без действия” и “действия без переживания, которые
рассматриваются индивидом как проект счастливой жизни” (Schulze, 2005: p. 39).
Эмоциональность

предполагает

не

только

переживательность,

но

и

выразительность. Ноосферный дискурс предполагает, что такая выразительно
регулируется семиотическим императивом, утверждающем комплементарность способа
(формы), плана выражения среде. На деле оказывается, что она подчиняется
прагматическому императиву, предлагающему в качестве эксистенциального ориентира
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монетизированную пользу для индивида. Мы не во всем согласны с А. С. Сувалко,
который фиксирует смену „ориентации с внешнего (утилитарного) на эмоционально
внутреннее“ (Сувалко, 2013: с. 38). В нашей системе референций утилитарное и
эмоциональное

в

социуме

XXI

века

следует

рассматривать

через

призму

симультанности: они окончательно перестали различаться общественным сознанием.
Переводя эту мысль на язык философии, можно сказать, что утилитарность внешняя
определяет утилитарность внутреннюю, или утилитарность как свойство извлекать
выгоду в качестве цели деятельности определяет эмоциональность.
В XXI веке этос оказался потеснен эстезис и технезисом. Эстезис оказался
заложником технезиса, то есть, в конечном счете, примитивных форм искусственного
интеллекта.

Ситуация

деантропологизации

этоса

предполагает

нивелирование

деонтологического измерения, переутверждение логики консюмеризма. Вместе с тем
цивилизационная перспектива связана дополнительностью этоса, эстезиса и технезиса.
Глобальный этос (само)ограничения как ноосферная онтология
Глобальная аскеза – это фактически космопланетарный этос (само)ограничения
как отдельного человека в его поисках самореализации и самоидентификации, так и
всего человечества, выступающего в качестве единого «думающего интернетпространства».
Философия (само)ограничения применительно к условиям современного
диссипативного общества предполагает использование „интегрального исчисления“
социальных пределов (защиты от „дурной бесконечности“ непредвиденных флуктуаций)
выживания, функционирования и развития. Эти пределы рождаются из признания
1) ограничения форм конкретно-исторической (личностной, групповой или классовой)
морали вечными формулами нравственности; 2) ограничения „бурного“ эстезиса
социальным превалированием абсолютного прекрасного над вседозволенностью
безобразного; 3) ограничения торжества „глобального олигархического права“ немногих
адекватными мерами достижения экономической, экологической, образовательной,
здравоохранительной справедливости для всех (системной справедливости); 4)
ограничения технезиса принципом антропологической достаточности, обеспечивающим
защиту от угрозы срыва в пропасть „бесчеловечной постчеловечности“; 5) ограничения
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экспоненциального

нарастания

глобального

информационного

хаоса

поисками

всечеловеческих смыслов социоприродного развития цивилизации (Смирнов А.).
Невозможность радикального утверждения „универсума ограничений“ по
причине несовершенства современного социально-экономического устройства и
симультанной неоднородности сосуществующих общественных организмов не должно
приводить к игнорированию „виртуальных идеальных императивов“, ибо никому не
дано знать, когда проявит себя тот или иной „странный аттрактор“ открытой
Универсальной истории бесмасштабного в своем величии человека и человечества.
Таким образом, глобальный этос (само)ограничения в теоретическом плане
сложнейшая рефлексия синергийных многоуровневых форм деятельности, в которых
посредством „тонких подгонок“ осуществляется поиск оптимальных экологических,
технических, этических, эстетических и информационных взаимодействий, с одной
стороны, меняющих сознание отдельных людей и человечества в целом в человеческой
революции, а, с другой, посредством изменяющегося сознания выстраивающий сам
глобальный „аскеза-этос“ в новом его состоянии, когда „человек разумный как
достигающий максимума материальных благ“ будет превращаться в „человека
разумного как достигающего максимума в духовно-интеллектуальности коллективного
человечества“.
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LIMITATION AND INFINITY THE NOOSPHERIC MAN
THROUGH THE PRISM OF ETHOLOGY OF INSULARITY AND OPENNESS
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Abstract
The article is dedicated to the analysis of the binary ethology of the modern information person
(man). Historical and culturological retrospectives of “ethology of openness” and “ethology of
isolation (closeness)” are presented. Within the framework of noospheric anthropology, the
shift from a “bio-social” anthropological paradigm to an «info-social» one is recorded. The
binary essence of the ethology of the global man is revealed through the concept of technogenic
modality and noogenic modality; simultaneously, its asymmetry is revealed along the plane of
expression / plane of content axis. The heuristic nature of these ideas is fixed within the “unihuman / all-human” discourse and the theory of autrophicity. Coordinates of a futurological
forecast with respect to the anthropic future of man are proposed in light of a number of
twentieth century concepts. A conclusion is drawn about a possible complementarity in the
comparison between noospherity and technospherity in anthropological discourse.
Keywords: technospheric man, noospheric man, ethology of openness, ethology of isolation,
noospheric anthropology, noospheric history.
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«Единая идея человека», которую лелеял сравнительно недавно М. Шелер,

осталась несбывшейся мечтой. Унгрунд общества массового потребления XX века
настойчиво взывал к дискредитации и дискретизации феномена человека (Тейяр де
Шарден, 1987) и его «человеческого качества» (Печчеи, 1980) и, в конечном итоге,
победил. Эта бесславная победа породила целую исследовательскую тенденцию, итогом
которой стала своеобразная антропологическая мозаика, обозначившая себя в научном и
околонаучном дискурсах в виде эксцентричной совокупности «homo legens» (Человек
читающий…, 1990), «homo ludens» (Хейзинга, 1992), «homo aestheticus» (Грякалов,
2013), «homo soveticus» (Соколов, 2009), «homo symbolicus» (Кассирер, 1998), «homo
informatiсus» (Еляков, 2012), «homo ecologus» (Гирусов, 2013; Титаренко, 2015), «homo
philosophicus» (Крапивенский; Карчагин, 2006), «homo economicus» (Веряскина, 2009;
Коваленко, 2005), «homo semeion» (Смирнов Д., 2011), «L'Homme révolté» (Камю,
1998)...

Подобная

методологией

интенция

понятна

микроскопизации

и

объяснима

человечества.

Вместе

сциентистским
с

тем

упоением

диалектический,

дополнительный в своей сути, принцип предполагает эвристичность и оппозиционного
принципа телескопизации антропосоциогенеза.
Предмет нашего исследования — поворот в антропологических исследованиях,
связанный с обнаружением за многообразием «человекообразных парадигм» единого
основания, коренящегося, с нашей точки зрения, в базовых координатах этологии.
Современная философская антропология рождает в своих недрах оригинальный
синтетический срез, который может быть обозначен как «ноосферная антропология»,
который показывает, что «в современном мире происходит не столько взаимодействие
между внешними формами, сколько между внутренними», и что «это приводит к
изменению природы человеческого: из вещественной и энергетической она все более
превращается в информационную» (Смирнов Г. С., 2003: 25). Этот тезис связан с
концепцией В. И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, которая утверждает
смену «биосоциальной» антропологической парадигмы на «инфосоциальную».
Предметом

этой

«новой

антропологии»

оказывается

информационно-

семиотическая организованность современного природно-социального бытия, в которой
возникают и развиваются антропологические модели, образующие бинарную систему. В
ней выкристаллизовываются два антропологических типа современной глобальной
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информационной реальности — человек техносферный (homo technospherus) и человек
ноосферный (homo noospherus). Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении
этих двух феноменов в контексте противоречивых тенденций глобализации — «этологии
открытости» и «этологии замкнутости».
Именно эти две парадигмы раскрывают дискурс этологии глобального человека
(Меликян, 2016). Его сущность раскрывается в «ноэтических критериях» (императив
когерентности, экологический императив, интерактивный императив, космический
императив, императив толерантности, императив духовности, антропный императив,
императив глобального мышления, императив соборности и антиутопический
императив), которые выступают инструментами снятия тупиковых сценариев (Лесков,
2003: 235). Они имеют смысл правил запрета тупиковых эволюционных паттернов и
соответственно определения разрешенного коридора действий, обеспечивающих
минимальный риск выхода на эволюционные сценарии, далекие от оптимума» (Лесков,
2003: 238—239). При обращении к этим критериям традиционная постановка вопроса
«что делать?» утрачивает смысл. Теперь вопрос ставится иначе: «чего не делать?». В
этом контексте квинтэссенцией глобального этоса (Смирнов, Меликян, 2017) оказывается
ноосферный императив, который может быть сформулирован следующим образом:
«благо ноосферы (единого космопланетарного тела человеческой цивилизации) —
высшая цель, благо человека — конечная цель, а их единство — абсолютная цель»
(Смирнов Г., 2015: 321). Он в цивилизационном плане определяет телеологию истории.
Ноосферная история как процесс подстраивания материальных форм под формы
духовной активности человека (Смирнов Д., 2012: 142) характеризуется эпохами
«этологии открытости» и «этологии замкнутости (закрытости)». В историческом
контексте этология открытости знаменует период интенсивного преобладания
интеллектуального над материальным, содержания над формой. Этология закрытости,
напротив,

характеризует

период

доминирования

формы

над

содержанием,

материального над духовным. Наглядным примером этологии открытости, наверное,
является эпоха Ренессанса, когда человек как «мыслящий тростник», становится, по
меткому выражению Тейяра, не статическим центром мира, а осью и вершиной
эволюции. Этология закрытости разворачивается в средневековой модели мира,
задаваемая различными институциональными формами табуирования. В историкоЕтически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 5, кн. 3/2020
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философском плане эта оппозиция предстает несколько иначе, например, через
соотношение сверхчеловека и богочеловека; первый из которых этологически свободен
(в том числе от нравственных установок), а второй этологически органичен (концептом
самоограничения, аскезы). С культурологической точки зрения она принимает,
например, форму заочного противопоставления Гамлета и Дон Кихота, где соперничают
такие человеческие качества как эгоизм и альтруизм, активизм и пассивизм, оптимизм и
скептицизм… XXI век создает собственные эталоны «героизации» человека,
релевантные изменившимся условиям и факторам антропосоциогенеза.
Современный человек — homo sapiens sapiens — информационен по своей
системной организации. Глобальное антропологическое бытие хорошо описывается
через основной ноосферный закон — информация генерирует энергию, энергия
структурирует вещество (Дмитревская, Портнов, Смирнов, 2002). Его «модальность»
определяется в зависимости от направленности индивидуальной и коллективной
жизнедеятельности. В силу этого можно вести речь о техногенной модальности и
ноогенной модальности. Первая предполагает использование духовной энергии на
адаптацию

ко

все

более

усложняющейся

техносфере

и

ее

всемерное

усовершенствование, тогда как вторая ориентирована на сохранение и усложнение
антропологической (индивидуальной и коллективной) целостности. В терминах
А. В. Смирнова техногенная модальность задается через категорию общечеловеческого,
а ноогенная модальность фиксируется в категории всечеловеческого (Смирнов А., 2019).
Здесь этология замкнутости по модели общечеловеческого поддерживает парадигму
«монообразия» (европейских / англосаксонских целе-ценностных установок). Этология
открытости по модели всечеловеческого, напротив, демонстрирует эвристичность
культурного разнообразия, что является залогом устойчивости цивилизационных форм.
Если первая «предполагает моно-, а не много-, логичность культуры и объявляет логику
одной,

определенной

локальной

культуры

безальтернативной

и

подлежащей

воплощению в глобальном цивилизационном проекте» (Смирнов А., 2019: 28—29), то
вторая постулирует «самоценность и нередуцируемость логик каждой из культур,
составляя важнейшее обоснование многоцивилизационного проекта» (Смирнов А.,
2019: 29). Учение об автотрофности человечества В. И. Вернадского (Вернадский, 1993),
будучи экстраполированным на современность, позволяет говорить о «безграничной»
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космо-планетарной сущности человека. Экологическая составляющая концепции
фиксирует в качестве цели человека, живущего в условиях глобальных проблем
современности, преодоление социально-антропологических деформаций и ограничений.
Вместе

с

тем

философская

антропология

нового

технологического

уклада

последовательно реализует установку формирования новых форм зависимости человека
от первой и второй природы, быть может более сильных, нежели естественная
зависимость от биосферы.
Как мы видим, современность оказывается своеобразным хронотопом, в котором
разворачивается борьба между этологией открытости и закрытости (замкнутости),
между этосом информации и этосом знания, человеком техносферным и ноосферным.
Мы исходим из того, что техносферный человек ориентирован на этологию закрытости,
тогда как ноосферный человек – на этологию открытости. При этом эта бинарность
представляется асимметричной: закрытость носит формальный характер, а открытость –
содержательный. Этология замкнутости предполагает «количественные» ограничения,
связанные со способами коммуникации, восприятия информации, анализа данных, их
жизнеспособности.

Этология

открытости

предполагает

содержательную

безмасштабность, «качественное» преодоление рамок техносферы, что достигается
следованием ряду императивов. Она утверждает несводимость к безальтернативному
дискурсу, подлежащему тотальному воплощению, а в антропологическом ракурсе
предполагает «всемерность» этологии человека.
Футурологический

прогноз

фьючерной

взаимодинамики

техносферного

человека и ноосферного человека должен ориентироваться на следующие моменты.
Праксиология современного человека не сводима ни к чисто трудовой, утилитарной,
прагматической деятельности, ни к материально-экономической, или техносферной
деятельности.

Информационный

человек

оказывается

не

только

в

иной

аксиологической сфере, но и в предельно широкой праксиологической сфере, основные
параметры которой неотрывны от аксиосферы. Он амбивалентен и динамичен, но всё
же в нём есть основное атрибутивное свойство – стремление к целостности в свободе.
Бунтующая и играющая ипостаси нового глобального человека амбивалентны: первый
открыт изменениям, он их жаждет и более того – генерирует своей бунташной
жизнедеятельностью; второй – играет, но играет по определенным правилам, что
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является неотъемлемым атрибутом всякой игры как таковой. Ограниченность игры
правилами все же допускает бунт, выход за рамки дозволенного. Вместе с тем их
объединяет самоотдача игре и бунту, которые выступают для них «реальной
реальностью». Эта самоотдача не носит, как нам представляется, патологического
характера, она, скорее, проективна, нежели деструктивна. Даже применительно к
бунтующему человеку, девизом которого является «всё или ничего»; ничего – это и
есть инверсия всего. (Ультра)специализация человека экономического ставит будущее
поколений в непосредственную зависимость от «власти слепых субъектов рынка власти
и капитала планеты». Ситуация, когда homo business берет верх над homo sapiens, а
«рынок подчиняет своим интересам истощающиеся природные ресурсы человечества и
даже

интеллект

поколений»

(Василенко,

2008:

144),

преодолевается

на

антропологическом уровне. Человек техносферный не фиксирует и не рефлексирует
взаимосвязи сложных планетарных семиотик, а пользуется ими как инструментами
для выполнения различных повседневных операций, тогда как человек ноосферный
способен уловить их сущностную связь как дополнительность.
Восхождение сознания к разуму (Смирнов Д., 2011) предполагает превозможение
антропологического несовершенства, преодоление границ, с ним связанных. В
ноосферном ключе это «повелительно требует от человека потенциального или
актуального подвига для преодоления этих несовершенств» (Лосев, 1988: 319),
экзистенциально понимаемого подвижничества. Ноосферность здесь предстает как
определенная форма отношений, «взаимообусловленности материального и идеального
в развертывании исторического процесса» (Смирнов Г., 2008: 99), конкретноисторическое ощущение и понимание своего единства с миром, который постоянно
расширяется, заставляя тем самым расширяться и человеческую субъективность
(Смирнов Г., 2003: 47). Техносферный дискурс, напротив, задает тренды унификации и
формализации, требует подчинения нормам и правилам «жизни в сети». Аналоговые
формы субъект-субъектных отношений объявляются неэффективными в современном
социально-экономическом хронотопе: смерть Автора приближает и смерть Человека. В
пределе

техносферный

человек

может

быть

представлен

как

человек

узко

специализированный, а, как справедливо замечает П. Тейяр де Шарден, подобная
специализация рано или поздно убивает (Тейяр де Шарден, 1987: 132). Закономерным
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образом поколенческое воспроизведение специализации приводит к культурному
отмиранию «лишних» функций, до известной степени невосстановимых в произвольном
порядке. Таким образом, абсолютизация технократизации культуры, равно как и
набирающего популярность культа техносферного человека, которого часто именуют
«цифровым», ведет к диссипации, эрозии культуры. Ноосферность в этом ключе
выполняет секьюритологическую функцию; она способствует формированию ситуации
сохранения культурно-антропологических практик.
Ноосферность как форма самоподчинения человека сознанию, а не бытию
(Смирнов Г., Смирнов Д., 2012) неизбежно вступает в противоречие с дигитальностью
как

доминантной

современной

характеристикой

цивилизации.

индивидуального

Последняя

знаменует

и

собой

коллективного

бытия

закономерный

этап

антропосоциогенеза: «качества человека представляют собой сущности, тождественные
наличным условиям бытия», а «изменение этих условий ведет к возможному появлению
новых качеств» (Келеман, 2005: 23). Изменившиеся условия — переход от биосферы к
техносфере — определили смену детерминант социокультурной динамики, точнее, их
специализацию.
Философская

рефлексия

позволяет

в

смысловом

плане

рядоположить

ноосферного человека и человека техносферного, несмотря на их разномерность
(разномасштабность). Парадигма дополнительности позволяет взглянуть на эти
антропологические феномены с точки зрения «формально-содержательного дуализма».
В условиях еще слабо развитого информационного общества отношения ноосферности
и техносферности описываются своеобразным законом обратного соответствия: чем
сильнее ноосферность, тем ниже техносферность как когнитивная замкнутость, и
наоборот, чем выше техносферность, тем слабее ноосферность как способность
трансцендирования

к

предельно

антропологические

свойства

важным

вполне

могут

сущностям.
быть

Таким

использованы

образом,
в

эти

качестве

«качественных» индикаторов динамики (все)человеческой цивилизации.
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ЕТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ
ГЕРГАНА МИРЧЕВА
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SIXTEENTH SCIENTIFIC CONFERENCE ON ETHICS:
ETHICS WITHOUT BORDERS
GERGANA MIRCHEVA
Institute of Philosophy and Sociology, BAS

На 11 и 12 ноември 2020 г. за шестнадесети път се проведе ежегодната
Национална конференция по етика (НКЕ), която за първи път се състоя в изцяло
дигитален формат – чрез видеоконферентната платформа Jitsi (8x8.vc) и предаване на
живо в YouTube. Тази електронна форма позволи темата на XVI НКЕ – „Етика и
ограничения“, да се очертае като актуална съдържателна рамка за някои от моралните
предизвикателства в дигиталната ера, изострени в извънредната ситуация на пандемията
от COVID-19.
Организатор на форума и тази година бе секция „Етически изследвания“ на
Института по философия и социология към Българската академия на науките. Въпреки
ограниченията, породени от социално-здравната обстановка в страната, учени от
различни полета допринесоха за отместване на дисциплинарните и концептуалните
граници на етическия дебат в българското общество. Двудневният научен форум срещна
специалисти в областта на философията, социологията и медицината, правото и
културологията. Те представиха общо 19 доклада с продължителност от по 20 минути,
организирани в 4 заседания (панели), всяко от които включваше и общи
тридесетминутни дискусии върху докладите в съответния панел. На конференцията
участваха представители на различни научни, образователни и медицински институции
в страната: ИФС-БАН, УНСС, ТУ – София, МУ – Варна, МУ – Плевен, ЦИПИ, Фондация
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„Нашите недоносени деца“. Работните езици на конференцията бяха български и
английски.
Събитието бе тържествено открито с поздравителен адрес от проф. дфн Веселин
Петров, директор на ИФС-БАН. Той подчерта водещото значение на секция „Етически
изследвания“ в цялост и на националната етическа конференция в частност, за
насърчаване на етическите изследвания и инициативи в страната. В речта си за откриване
на конференцията гл. ас. д-р Александра Трайкова, член на Организационния комитет на
XVI НКЕ, не скри вълнението си от възможността виртуалната конферентна стая да
отвори врати за безпрепятствено академично сътрудничество.
Първото заседание на 11 ноември обхвана 4 доклада под надслов „Етически,
социални и етико-политически последствия на пандемията и ограничителните мерки“, с
модератор проф. дфн Емилия Маринова. Чл.-кор Васил Проданов повдигна базови
въпроси, свързани с нормативните ограничения в модерните общества, в своя
встъпителен доклад на тема „Covid-19, кризата на капитализма и сблъсъкът на
неолиберално-глобалистки,

консервативно-националистки

и

социалистическо-

колективистки морални ценности“. Следващият доклад, на доц. д-р Албена Накова
(„Бежанци на „една ръка разстояние“ – за границите, които те не успяват да преминат“),
постави глобални етически конфликти, свързани със социалната нетолерантност към
другите (бежанците), в локална (българска) перспектива. В доклада „Ограничаване на
свободата и бягство от нея. Морални съображения в условията на необходимост и
несигурност“ гл. ас. д-р Мартин Мирчев трасира някои психологически и социални
фактори, обуславящи интерпретациите на морала и свободата в ситуация на
индивидуална и обществена криза. Първото заседание завърши с доклада „Етически
аспекти на „спестената“ информация при събития със значителни последствия“. В него
проф. дфн Борислав Градинаров анализира съвременната пандемична ситуация в поширокия контекст на управлението на риска, достъпа до информация и т.нар.
надделяващ обществен интерес. Последвалата онлайн дискусия демонстрира интереса
към представените от докладчиците аналитични тези и вътрешните взаимовръзки между
проблемите, засегнати в тях, като част от споделения етически „дневен ред“ на
справянето с пандемичната криза.
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Темата на второто за деня заседание бе: „Грижа, закрила и ограничения“, а негов

модератор – доц. д-р Стоян Ставру. И петте доклада, включени в заседанието, се
фокусираха върху аспекти на здравната грижа и/или медицинската етика. Ас. д-р Гергана
Мирчева маркира новооформящото се поле на етиката на аутизма във връзка с проведено
от нея теренно изследване, което бе представено в доклад на тема: „Грижа без граници?
Родителски образи на деца с аутизъм“. Проблематиката на възможните етически
конфликти между родителската и професионалната грижа за детското здраве бе
продължена и в доклада на д-р Маргарита Габровска „Етика на раздялата между бебета
и родители в неонатологичните звена по време на пандемия“. Пресечните точки между
медицинската, феминистката етика и една възможна „етика на личността и личните
данни“ бяха анализирани в критическа перспектива от доклада на гл. ас. д-р Александра
Трайкова: „От лекарски преглед до киберследене: свързването с пациенти с публични
профили в социалните мрежи нарушава ли медицинската етика?“. В медицински
контекст, и в частност в практиките на телемедицината, бе ситуиран и докладът на проф.
д-р Силвия Янкуловска и гл. ас. д-р Атанас Анов „Форми на отчуждение в медицинската
практика“, който предложи прочит на марксистки идеи в етически ключ. В последния
доклад от този тематичен панел – „Женската консултация в условията на Ковид-19:
граници

на

комуникацията“,

гл.

ас.

Любослава

Костова

интерпретира

предизвикателствата на и опасностите от виртуалната дистанция в общуването лекарпациент.
Вторият конферентен ден разшири етическите перспективи към въпросите на
нормите и о(т)граниченията. Темата на сутрешното заседание бе: „Морални ограничения
в технологиите, дигиталното пространство, образователния процес и науката“. Входът
към тази проблематика бе зададен от доклада на проф. д-р Даниела Сотирова
„Етическото ограничение на дигиталния минимализъм“. В него стратегията за
самоограничаване на дигиталната активност бе разгледана като етическа възможност за
съхраняване на личното пространство в новата публичност. Следващите два доклада,
свързани с етическите предизвикателства на изкуствения интелект, бяха представени на
английски език и по този начин успяха да достигнат и до чуждестранна академична
аудитория. Доц. д-р Силвия Серафимова подложи на проникновен анализ морални
дилеми от полето на етиката на машините в своя доклад: “Why do we like Mr. Robot, but
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not Dr. Robot? Some moral constraints on telemedicine in the search for a “Rehumanizing
revolution”. Сложната и все по-актуална проблематика, свързана с моралния статус на
изкуствения интелект, бе фокус и на доклада на доц. д-р Борис Грозданов “Prospects for
a computational approach to Savulescu’s artificial moral advisor“. Следващият доклад:
„Етика в науката. Защо?“, бе изнесен от проф. д-р Валентина Драмалиева, която обоснова
необходимостта от етика в науката като вид приложна етика. Заключителният текст в
предиобедната сесия адресира етическата рефлексия в сферата на образователните
политики – ас. д-р Веселина Качакова говори за „Етика и сексуално образование:
(не)преодолими ограничения“.
Следобедното заседание на 12 ноември, модерирано от гл. ас. д-р Иван Миков,
обхвана 4 доклада в тематичната рамка: „Етически ограничения: културни, социални и
екологични хоризонти“. Докладът „Културни граници или културни хоризонти“ на
проф. дфн Емилия Маринова постави аналитичен акцент върху културнополитическото
управление на етическите рискове и коментира в тази връзка ценностно-регулативните
инструменти на приложната

етика на развитието. Поредното интелектуално

предизвикателство бе отправено от презентацията на доц. д-р Стоян Ставру „Да
дресираш облак или как „облачето бяло“ се превърна в ураган „Катрина“. Доц. Ставру
проблематизира възможността за политическа субектност на природата, от една страна,
а от друга – приложимостта на съвременни проприетарни подходи към природните
стихии. Екологичната тематика бе застъпена и в доклада на докт. Даниела Василева
„Екологични ограничения по време на пандемия – прекъсване на връзката между човек
и природа и негативните му отражения“. Последният доклад за това заседание, а и за
цялата конференция очерта „Някои щрихи към недоброволния аскетизъм“. В него гл. ас.
д-р Иван Миков изложи различни проявления на аскетизма като етически подход в
контекста на настоящата пандемия.
Конференцията навлезе в заключителния си етап, а дискусията подчерта както
разнообразието от „гранични“ теми, така и пресечните им точки. Докладчиците имаха
възможност да обменят идеи по сродни проблеми, да получат обратна връзка за
изследователските си постижения и спорни позиции, да преосмислят и евентуално да
ревизират възможни концептуални „грапавини“ в тях. С две думи – научната дискусия
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отвори границите на етическия дебат и същевременно консолидира професионалната
етическа общност.
За съжаление, по уважителни причини два от предварително заявените доклади в
програмата не можаха да бъдат представени от своите автори: „Трибализмът – ерозията
на правовата държава“ от проф. дсн Таня Неделчева, както и „Covid-19 и табуираният
живот“ от проф. дсн Максим Мизов. Те обаче ще бъде включени в специалния брой
3/2020 на сп. „Етически изследвания“, заедно с останалите текстове от конференцията.
Може да се обобщи, че в рамките на 16 НКЕ социалното преживяване за криза във
връзка с пандемията от COVID-19 наложи своя директен или имплицитен отпечатък
върху етическите рефлексии относно границите и граничността. Здравната ситуация в
страната определи и формата за провеждане на конференцията. Заключителните думи на
участниците в дискусията наложиха като общо мнението, че националната конференция
се е справила успешно с предизвикателството за дигиталното си осъществяване и е
преодоляла ограниченията на физическата дистанция. За това заслужава специални
адмирации организационният екип на събитието, който обезпечи техническата му
реализация. Големият успех на събитието обаче беше скъсяването на научните дистанции
между различни изследователски полета, богатството от тематични и методологически
ракурси, актуалността на дискутираните етически казуси и съчетанието между
оригиналност и задълбоченост на представените анализи. Оттук и надеждата, че етиката
в България продължава да предлага надеждни инструменти за промисляне на различни,
особено на болезнени, социални и културни предизвикателства, както и за реалното
справяне с тях.
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