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УВОД

Любознателни.Читателю,

Държиш.в.ръцете.си.поредното.издание.на.секция.„Етика“.на.
Института.за.философски.изследвания.при.Българската.академия.
на.науките..Свидетел.си.на.една.плодотворно.начинание,.което.на-
шето.научно.звено.последователно.утвърждава.–.да.се.провокира.
обществен.и.научен.дебат.по.наболелите.етически.проблеми.на.на-
шето.общество..

Водена.от.идеята.–.да.се.покаже.значението.и.приложимостта.
на.етическата.теория.в.обяснението.и.конструирането.на.съвремен-
ните.социални.практики,.като.се.потърси.приложението.и.страте-
гическия.смисъл.на.науката.за.морала.за.голям.диапазон.социални.
дейности,. процеси,. явления. и. тенденции,. секцията. демонстрира.
възможностите.на.научно-приложните.дискусии.и.на.междудисци-
плинарния.подход.в.научно-изследователската.дейност..

Основната.цел.на.настоящето.изследване. е.да. се.формулира.
етическата.гледна.точка.при.анализа.на.социалния.риск.в.българ-
ското.общество;.да.се.очертаят.основни.зони.на.морална.болезне-
ност.и.свързаните.с.тях.социални.практики..Теоретичният.анализ.
дава.възможност.за.реализирането.на.основната.приложна.цел.на.
изследването,.а.именно.–.изработването.на.етически.прескрипции.
за.преодоляване.на.моралните.опасности.в.съвременното.българ-
ско.обшество..Тази.практическа.цел.е.свързана.със.защитаваното.
от.нас.разбиране.за.характера.на.съвременната.приложна.етика.и.
за.ролята.на.етЈка.като.експерт.

„Етика.и.социален.риск..Етически.студии“.се.предхожда.от.на-
учно-приложен.анализ,.последователно.реализиран.в.хода.на.пет.
национални.конференции.по.етика..Бяха.подбрани.различни.обла-
сти.в.социалния.живот,.които.се.открояват.с.своята.морална.боле-



8

зненост.и.които.са.предмет.на.обществен.и.медиен.интерес..Като.
се.изследват.основните.морални.рискове,.пред.които.е.изправено.
българското.общество.днес.и.се.анализира.съвременната.ситуация,.
се. определят. социалните. субекти. в. риск,. за. да. бъде. привлечено.
вниманието.им.към.етическите.проблеми.и.тяхната.значимост..За-
едно.с.подходящи.партньори.и.съмишленици.–.медиите,.институ-
циите.на.културата.и.изкуството,.социалните.институции.и.др..се.
провокират.етически.дискусии,.адаптирани.към.конкретния.социа-
лен.субект..Конференциите.обединяват.максимално.широк.кръг.от.
заинтересовани.участници.–.изследователи.в.различни.научни.об-
ласти. (социолози,. културолози,.историци,.медийни.специалисти,.
психолози,.изследователи.в.областта.на.медицината,.правото,.по-
литологията.и.др.),.държавни.и.обществени.организации,.предста-
вители.на.отговорни.социални.институции.и.т.н..Публикуваните.
сборници.с.докладите.на.конференциите,.които.се.издават.с.нара-
стващ.тираж.–.„Етиката.в.България.–.вчера,.днес.и.утре“.Фабер,.С.,.
2005;.„Моралът.в.българската.политика“.Фабер,.С.,.2005;.Морал.и.
социализация.на.децата.и.младежите.в.България“.Фабер,.С.,.2006.;.
„Моралът.в.българското.здравеопазване“.„И..К..Симел“,.С.,.2007.,.
подготвят.появата.на.настоящия.труд.

„Етика. и. морален. риск.. Етически. студии“. е. една. следваща.
крачка.в.изследването.на.моралните.тревоги.на.нашето.общество..
Като. се. оттласква. от. научно-приложния. анализ,. осъществен. на.
проведените.национални.конференции.по.етика.и.последвалите.ги.
издания,.изследователският.екип.успешно.реализира.научно-ана-
литичен.подход.към.темата.

От.етическа. гледна.точка.провокацията.е. сериозна,. тъй.като.
няма.общоприето.схващане.за.същността.на.моралния.риск..Ето.
защо.усилията. са.насочени.към.дефиниране.на.понятието.мора-
лен.риск.и.проиграване.на.неговите.параметри.в.различен.соци-
ален. контекст.. Отделено. е. заслужено. внимание. на. социалното.
конструиране.на.риска.–. етични,. културални.и.мениджърски.ас-
пекти..Представена.е.и.класическата.тема.за.моралните.рискове.в.
икономиката..По-нататък.се.анализира.моралният.риск.в.условия.
на.социалната.промяна.на.обществото,.моралните.девиации.в.ос-

Етика и социален риск
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новните.социални.институции.и.моралната.чувствителност,.мяс-
тото.на.етиката.в.преодоляването.на.рисковете.на.социализацията,.
моралните.рискове,. свързани.с.развитието.на.новите.нано-био.и.
информационни.технологии.

Идентифицираните.основни.„зони.на.морална.болезненост“.в.
социалния.живот.на.съвременното.българско.общество.определят.
избора.на.социалния.контекст.–.социална.промяна,.морална.деви-
антност,.социални.институции,.иновации..Анализът.е.осъществен.
със.средствата.на.етическия.анализ.и.с.категориите.морален.кон-
фликт,. етически. ценности,.морална. отговорност,.морален. избор,.
решение.и.поведение,.етически.принципи..

Специално.трябва.да.се.отбележи.позитивната.нагласа.на.из-
следователския.екип.и.стремежът.да.бъдат.изведени.действащи.и.
конструктивни.етически.механизми.за.противодействие.на.морал-
ните.рискове.в.съвременното.българско.общество..В.този.смисъл.са.
препратките.към.неизползвания.потенциал.на.етиката.за.позитив-
но.противодействие.на.рисковете.на.социализацията,.към.етиката.
на.вземане.на.решения.и. етическата. експертиза,. към.етическите.
кодекси..Представени. са.и.някои. съвременни. етически.оптики.в.
търсене.на.сигурността.

Автори.на.етическите.студии.са.доц..д-р.Даниела.Сотирова.–.
Технически.Университет,.София,.доц..д-р.Валентина.Драмалиева.–.
УНСС.и. ст.н.с.. д-р.Елена.Петрова,. ст.н.с.. д-р.Емилия.Маринова,.
ст.н.с..д-р.Максим.Лазаров.и.ст.н.с..д-р.Станка.Христова.–.секция.
„Етика“.на.ИФИ,.БАН..Специално.ще.откроим.успешното.участие.
на.докторантите.на.секцията.–.Десислава.Николова.и.Иван.Миков.

Използваме. възможността. да. благодарим. на. директора. на.
ИФИ,.БАН.чл.кор..Васил.Проданов.и.на.фонд.„Научни.изследва-
ния“.при.МОН.за.навременната.подкрепа..Също. така.искаме.да.
засвидетелстваме.уважението.си.към.нашия.дългогодишен.издател.
и.съмишленик.г-н.Н..Генчев,.който.със.своя.професионализъм.до-
принесе.много.за.утвърждаването.на.нашата.етическа.кауза..

01.06.2008. Емилия.Маринова
София

Увод
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РИСК И РИСКОВИ СИТУАЦИИ�

�. РИСК, ОПАСНОСТ, НЕСИГУРНОСТ, ВЕРОЯТНОСТ

Рискът.се.определя.чрез.категории.като.опасност,.заплаха,.ве
роятност,. възможност,.честота. и.продължителност. на. опас-
ността.(заплахата),.вреда (щета),.размер.и.обхват на вредата (ще-
тата),.оценка на.възможната.(вероятната).опасност.(заплаха).и.на.
възможната.(вероятната).вреда.(щета),.възприятие.на.опасността.
(заплахата),.решение. и. съответно.поведение. пред. лицето. на. въз-
можната. (вероятната). опасност. (заплаха). и. т.н.. В. зависимост. от.
констелацията.на.тези.фактори.той.може.да.бъде.схващан.по.ня-
колко.начина..

Първият.идентифицира напълно риска с опасността и вреда
та..Рискът.е.нещо.отрицателно,.опасност,.заплаха,.страх.от.нещо.
възможно,. но.нежелателно,. при.което. това,. което. се. рискува. е. с.
много.по-висока.ценност. от. това,. което.може.да. се. получи. като.
краен.резултат.. Рискът. е.несигурна.перспектива,. той. застрашава.
някого.с.нещо.

Опасността.е.характеристика.на.нещата.или.действията,.при-
чиняваща.вреда..Почти.всички.неща,.които.ни.заобикалят.и.почти.
всички.човешки.дейности,.както.и.природни.дадености.съдържат.
характеристики,.които.при.определени.условия.ги.правят.опасни.
и.причиняващи.вреда..Опасността.сама.по.себе.си.обаче.не.е.риск.
в. собствения. смисъл. на. думата,. а. само. възможен. риск.. За. да. се.
превърне. опасността. в. риск,. някой. трябва. да. бъде. подложен. на.
тази.опасност,.да.бъде.подложен.в.размери.и.степен,.в.които.опас-
ността.води.до.трайни.и.необратими.вреди..Колкото.по-големи.са.
потенциалната.опасност,.честотата.на.подлагане.на.тази.опасност,.

1. Ст.н.с., д-р Станка Христова, секция „Етика“, Институт за 
философски изследвания, БАН.
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размерът.и.обхватът.на.опасното.влияние,.толкова.по-голяма.е.ве-
роятността.потенциалната.опасност.да.доведе.до.причиняване.на.
вреда..Още.древните.лекари.са.забелязали,.че.дори.отровата,.при-
емана.в.малки.количества,.не.представлява.опасност.за.живота.и.
здравето.на.човека.и.са.стигнали.до.заключението,.че.„отровата.е.
в.дозата“,.следователно.приемането Ј в.малки.дози.не.е.рисково..
Опасността.обаче.може.да.си.остане.такава.и.да.доведе.до.необра-
тими.последици.без.да.бъде.непосредствено.свързана.с.риск..

Рискът предполага наличието на заплаха и на потенциална 
вреда, но не се свежда до тях. Много опасности (заплахи) оста-
ват просто възможности или дадености, но не се превръщат в ри-
скови ситуации за конкретния индивид. Основното изискване тези 
заплахи да станат елемент на рисковата ситуация е индивидът да 
ги възприеме и оцени като такива, да е в рисковата ситуация, да 
направи избор между различните възможности, да вземе решение 
и да предприеме действие (или бездействие). Ако една ситуация не 
е осъзната като рискова и не е взето съответно решение за дейст-
вие, тя си остава просто опасна ситуация, която може да причини 
много вреди, но индивидът няма да се мобилизира и да реагира по 
адекватен начин на опасността. Различието между риск и опасност 
зависи от позицията на наблюдателя. Казано с думите на Никлас 
Луман „Или възможната вреда се разглежда като следствие от ре-
шението, т.е. вменява се на решението. Тогава говорим за риск, 
именно за риск на решението. Или се счита, че причините за тази 
вреда са външни, т.е. вменяват се на обкръжаващия свят. Тогава го-
ворим за опасност.“(1) Има и ситуации, в които човек просто няма 
време, възможност или капацитет не само адекватно, но и изобщо 
да реагира. 

Въпреки че има добре описани, анализирани, оценени опас-
ности и опасни ситуации (научно проучени, показани са техните 
социални, морални и материални последици), т.е. опознати или 
познати са на когнитивно, научно, социално равнище, те не биват 
осъзнати като индивидуална опасност, заплаха или вреда. При ког-
нитивно позната, но морално и субективно неосъзната опасност 
се действа по схемата – това не се отнася до мене, на мене това 
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никога не може да ми се случи, аз няма да стигна дотам. Такива са 
опасностите, свързани с употребата на наркотици, в участието в 
престъпни групи и т.н.

С други думи, реакциите при възприемането на риска могат да 
бъдат различни – недооценка или преоценка на риска, безразли-
чие към риска, приемане или отхвърляне (неглижиране) на риска, 
приемане на риска изцяло за своя сметка или прехвърляне върху 
другите на цената на риска, споделяне на риска, минимализиране 
на риска, отхвърляне на възможността да се участва в рискова си-
туация. При това човек може по принцип да е избрал и да следва 
такъв начин на живот, който минимализира вероятността да бъде 
подложен на риск или поне на висока степен на риск.

Риск е както изборът или отказът от избор (който също е из-
бор), така и съответно на избора поведение пред лицето на запла-
хата (опасността). Човек може да избере опасността или не, може 
да предпочете едни или други действия като реакция на заплахата, 
може да се откаже от действия, може да прецени опасността като 
несъществена, значима или безразлична и т.н..Въпреки интерпре-
тирането на риска в категориите на решението, избора и поведе-
нието, по-нататък ще използваме понятието „риск“, както в този 
специфичен смисъл, така и в смисъла, който е придобило широка 
употреба, т.е. като опасност, заплаха, вреда.

В многобройните изследвания върху моралните измерения на 
риска липсва дефиниция на понятието „морален риск“. То се сре-
ща само в един специфичен, но етически неспецифициран смисъл 
– като понятие, описващо повишената склонност към поемане на 
риск след сключване на застраховка. В този си смисъл понятието 
не е етическо, но има етически препратки – то индикира опреде-
лена степен на занижена отговорност или дори безотговорност на 
застрахования, свързана с поемането на щетите за застраховано-
то събитие от застрахователите. Впрочем, във всички публикации 
по темата „морален риск“ понятието „отговорност“ присъства в 
една или друга степен. Във всички публикации имплицитно или 
експлицитно присъства и разбирането на моралния риск като еле-
мент на всеки съзнателен, доброволен и автономен избор между 
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различни възможности, дилеми, алтернативи, които се възприемат 
и оценяват като опасни, застрашаващи, водещи до загуба, вреда, 
потъпкване на някакви морални ценности и норми. В този смисъл 
моралният избор се свързва повече с нравствената оценка, възпри-
ятието и поемането на риска, отколкото с анализа на опасността 
или заплахата. При това става дума за избор в ситуация на неопре-
деленост, за който „впоследствие ще се наложи да се разкайваме, 
ако възникне вреда, която сме се надявали да избегнем“. (2) При 
всички случаи, обаче, поради поведенческата необособеност на 
морала, е трудно да се намери точен онтологичен корелат на поня-
тието „морален риск“. 

Свързването на риска с избора, решението и поведението дава 
възможност моралният риск да се определи като възможна опас-
ност, свързана със загуба на някаква ценност, но опасност, която е 
съзнателно и доброволно оценена, пренебрегната или приета, по-
ради което рискуващият субект носи отговорност за решението. В 
този смисъл опасността е възможност нещо да причини вреда, до-
като рискът е вероятност нещо да причини вреда. Оттук степента 
на риска подлежи на оценка и прогнозиране, а опасността е свър-
зана с анализ на същността на нещата да бъдат потенциално вред-
ни, която потенциалност, съчетана с приемането, отхвърлянето или 
излагането на опасността, вече се превръща в риск.

При идентификацията на риска с опасността самата опасност 
може да има два източника и съответно да бъде тълкувана по два 
начина – като заплаха и опасност, свързана със загуби, която не е 
личен избор на индивида, а му е наложена отвън и като заплаха 
и опасност, свързана със загуби, която зависи от личния избор на 
индивида. 

От първия род са рисковете (всъщност опасностите), свързани 
с природни бедствия и случайните опасности, които (като опаснос-
ти) не са преднамерено търсени или индивидът не се е изложил 
преднамерено на тяхното действие. (Тук е уместен примерът с про-
словутата тухла, която може да падне на главата на всекиго и която 
винаги се асоциира със случайния риск). От втория вид са предна-
мерено и съзнателно приетите рискове, при които поведението е 
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резултат от личен избор и решение по отношение на конкретната 
опасност. Между тези две категории риск се разполагат рисковете, 
които индивидът не е приел съзнателно, но са следствие от други 
негови решения, които са провокирали появата на опасности и са 
довели до вреди. По принцип рисковете (в това число и глобални-
те) предполагат предварително решение. (3) Опасностите, обаче, 
не винаги предполагат решение. Те много често просто „се случ-
ват“ и „се поемат“ без предварително осъзнато решение, просто 
така, ситуативно и ситуационно, не се осъзнават като рискове, т.е. 
като нещо, което подлежи на избор и решение, а като игра, забавле-
ние, нов опит, преживяване. В това е тяхната опасност в морално 
отношение.

Вторият асоциира риска с ползата или ценността. Рискът се 
схваща като нещо потенциално положително, което човек трябва да 
направи, за да придобие нещо друго с по-висока ценност от онова, 
което вече има или от онова, което рискува. В този смисъл рискът е 
нещо, което е възможно и желано. Тази перспектива е оптимистич-
на – рискът е свързан с насочен към бъдещето оптимизъм. 

Тези две схващания обуславят образите на риска и рискова-
та ситуация, които се изграждат в индивидуалното и в масовото 
съзнание и които често влияят върху възприятието и оценката на 
опасността.

Първият е диаболичен. Диаболичният образ на риска и риско-
вата ситуация е свързан с асоциирането му с опасността, заплаха-
та и възможните негативни последици за личността и общество-
то. Диаболичен образ на риска създават обикновено семейството 
и различните типове граждански организации, фондации и други 
структури на гражданското общество. Те се опитват да изградят 
представа за риска като за опасност, особено в определени възрас-
тови периоди и групи. Те осъществяват превенция на риска и рис-
ковите ситуации чрез образователна и просветителска дейност.

Вторият образ на риска е атрактивен. Атрактивният образ на 
риска го представя във вид на шоу, атракция, изпитание на чув-
ството за страх и опасност, приключение, пътуване в неизвестното, 
както и преодоляване на това чувство в процеса на някакъв тип ри-

Глава първа. Риск и рискови ситуации



16

сково поведение. Такъв образ на риска обикновено създават сред-
ствата за масова информация, медиите, филмите, приключенската 
литература. Рискът се асоциира с предизвикателство и изпитание 
на човешките физически и психични възможности. 

Атрактивният образ на риска като предизвикателство и при-
ключение се сблъсква с диаболичния му образ в случаите, когато 
става дума за рискове, трайно увреждащи здравето на индивида и 
морала на общността. Често атрактивният образ на риска затъмня-
ва и измества диаболичния и като че ли освобождава индивида от 
необходимостта да калкулира заплахата в оценката на риска, макар 
че дори в екстремните спортове се прави оценка и профилактика 
на риска, вземат се предохранителни мерки, обезпечава се безопас-
ността.

Диаболичният.образ.на.риска.максимизира.заплахата,.докато.
атрактивният.я.минимизира.за.сметка.на.приключението.и.предиз-
викателството,.но.и.двата.образа.на.риска.се.изграждат.на.базата.
на.някаква.степен.на.несигурност.–.възможно.или.вероятно.е.опас-
ността.да.се.случи.или.да.не.се.случи,.възможно.или.вероятно.е.
вследствие.на.тази.опасност.да.има.някакви.ползи.или.вреди..Това.
е.така,. защото.една.от.особеностите.на.рисковата.ситуация.е,.че.
човек.никога.не.е.уверен.в.успеха.на.предприетото.действие.–.или.
по.отношение.на.избора,.или.по.отношение.на.средствата,.или.по.
отношение.на.резултата..Ако.съществуваше.пълна.сигурност,.ня-
маше.да.съществува.риск..Несигурността.идва.и.от.това,.че.при.
нея. винаги. съществува. някакъв. недостиг,. излишък.или.изкривя-
ване.на.информацията.по.отношение.на.природата.на.риска,.на.за-
плахата,.по.отношение.на.размера,.по.отношение.на.обхвата..Тази.
несигурност.стои.в.основата.на.рисковата.ситуация..Според.У..Бек.
(4).рисковото.общество.предполага.несигурност.на.свободата.

Несигурността.произтича.от.възможността.или.вероятността.
нещо.да.се.случи.или.да.не.се.случи.при.определени.обективни.
условия. или. субективно. решение. на. индивида.. Възможността. е.
свързана. с. обективните. характеристики. на. заплахата. –. нещо. по.
своята.същност,.природа.и.проява.представлява.опасност.за.здра-
вето.и.живота.на.хората,.често.на.много.хора..За.много.опасности.
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тя.може.да.бъде.изчислена.и.представена.в.числена.форма..Може.
да. се. прогнозират. честотата,. броят. на. засегнатите,. броят. на. по-
страдалите.и. загиналите,. степента.на.материалните.загуби.и.т.н..
при.природни.бедствия.и.при.аварии..Вероятността.характеризира.
степента.на.шанса.някакво.събитие.да.се.случи..Събитието.обаче.
може.и.да.не.се.случи.или.ако.се.случи.вредите.от.него.да.бъдат.
минимизирани.в.зависимост.от.поведението.на.хората..

2. РИСКОВИ СИТУАЦИИ

От. етична. гледна. точка. рискова. ситуация. е. всяка. ситуация,.
която. произвежда. заплаха,. опасност,. вреда,. разпад,. деструкция,.
дезинтеграция,. аномия. при. определени. условия. –. разпаднати. са.
правилата.или.поне.не.действат.в.същата.степен.както.в.нормални.
ситуации;.разпаднат.е.контролът.върху.ситуацията.(както.лични-
ят,. така.и. социалният);. контролът.върху. ситуацията.доброволно,.
принудително.или.несъзнателно.е.преотстъпен.на.хора,.които.имат.
компетенции.да. се. справят. с.него.или.обратно.–.нямат.нужните.
компетенции,.съществува.съмнение.или.недоверие.в.компетенци-
ите.им.и.започва.спор.за.компетенциите.–.това.допълнително.на-
товарва.и.ескалира.рисковата.ситуация.–.в.такива.случаи.рискът.
е.повод.за.конфликт; не.сработва.чувството.за.дълг.и.отговорност.
пред.себе.си.и.околните;.липсва.или.е.сведена.до.минимум.когни-
тивната.способност.за.опознаване.и.реакция,.включително.когни-
тивната.способност.за.идентификация.на.доброто.и.злото;.липсва.
умение.да.се.предвидят.последиците.и.да.се.различат.ползите.от.
вредите,.поради.което.се.пристъпва.към.необосновано.поемане.на.
риска.без.оглед.на.индивидуалните.и.всякакви.други.последици;.
появяват.се.страх,.фрустрация,.чувство.на.безпокойство,.тревога.
и.паника.не.само.по.отношение.на.заплахата,.но.и.по.отношение.
на.собственото.поведение.пред.лицето.на.заплахата,.в.резултат.на.
което.се.реагира.по.нормативно.и.морално.недопустим.начин..

С.оглед.на.тези.предпоставки.и.условия,.съвременната.рискова.
ситуация. у. нас.може. да. се. характеризира. като. ситуация. на.нор
мативна недостатъчност,.която.се.изразява.в.аномия.или.криза.
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на.ценностите,.нормите.и.регулативните.механизми..Разпадат.се.
правилата.на обичайния.начин.на.живот,.разпада.се.самият.оби-
чаен.начин.на.живот..Няма.норми,.самите.норми.са.девиантни.по.
отношение.на.предходната.нормативна.система,.а.ако.има,.те.биват.
тълкувани.нееднозначно.от.различни.социални,.възрастови,.про-
фесионални.групи.и.от.отделните.индивиди..При.това.положение.
дори.обичайни,.рутинни.в.миналото.ситуации,.напр..общуването.с.
близките,.се.превръщат.в.рискови.

Наблюдава.се.дисперсия на нормативната регулация, на цен
ностите и на значимите други. Липсва.единна.общност,.с.общо.
споделяни.ценности,.с.единна.система.на.регулация,.възпитание.
и.контрол..Има.много.общности.със.свой.морал,.ценности,.норми.
и.регулации..Оттук.се.появява.ситуативност.на.поведението.или.
автоматично.пренасяне.на.типове.отношение.и.поведение.от.една.
ситуация.в.друга..Това.води.до.неадекватност,.тъй.като.адекватното.
в.една.ситуация.се.оказва.неадекватно.в.друга.

Появява.се.една.по.същество.безконтролна среда,.която.е.едно-
временно.неконтролираща,.неконтролирана.и.неконтролируема..В.
това.си.тройно.„безконтролно“.качество.тя.не.може.да.контролира.
опасностите,.да.осъществява.превенция.и.да.неутрализира.вече.на-
несените.вреди..Оттук.идва.неконтролируемият.риск..Когато.липс-
ва.заедно.с.това.и.контрол.върху.индивидуалното.и.груповото.по-
ведение,.индивидът.попада.по-бързо.и.лесно.в.рискови.ситуации.

Снижава се долната възрастова граница.на.попадане.на.ин-
дивида.в.рискова.ситуация..Индивидът.попада.в.рискова.ситуация.
в.по-ранна.възраст.в.сравнение.с.възрастното.(родителското).по-
коление..При.това.положение.той.се.оказва.недостатъчно.зрял.да.
се.справи.с.предизвикателствата.на.риска,.липсва.му.социална.и.
морална.компетентност..Индивидът.няма.изградени.умения.да.ре-
агира.адекватно.в.рискова.ситуация,.не.знае.как,.няма.ноу-хау,.няма.
кой.да.му.каже.и.да.го.научи..Ако.пък.има.кой.да.му.каже,.той.про-
явява.неспособност.да.възприема.и.прилага.казаното.

С.други.думи,.липсва медиатор в.рисковата.ситуация..Липс-
ва.посредник,.арбитър.(личностен,.морален,.социален.авторитет),.
който.да.посочва.легитимни,.морално.оправдани.начини.за.възпри-
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емане,.реагиране,.излизане,.преодоляване.на.рисковата.ситуация..
Оттук.се.появяват.морални.девиации.на.личностно.равнище..

Разпадът.на.възпитателните.институции.продуцира.невъзмож
ност за самоконтрол –. в. ситуации.на. риск,. глобална.и. локална.
заплаха,.съчетани.с.индивидуална.заплаха,.индивидът.не.може.да.
контролира.свободно.своя.собствен.живот.и.себе.си.като.индиви-
дуалност,.защото.няма.на.какво.да.се.опре.като.перспектива.за.бъ-
дещето..

Невъзможността. за. самоконтрол. е. следствие. от. разпада на 
възможността за личностна идентификация – обезсмисля. се.
самата. идея. за. личностна. самоидентификация,. изпада. се. в. плен.
на. ситуацията. и. нейните. всекидневно.променящи. се. параметри..
Оптимизмът.напуска.индивида.–.той.живее.с.усещането.(особено.
в.случаите.на.глобален.риск),.че.от.него.не.зависи.нищо,.че.съг-
раденото.от.него.ще.бъде.разрушено,.разпиляно.и.обезсмислено. 
Той.престава.да.планира.живота.си,.да.гради.житейски.планове.и.
стратегии.особено.в.ситуация.на.перманентен.риск.–.бъдещето.се.
обезсмисля,.подчинява.се.изключително.и.само.на.изграждането.
на.стратегии.и.тактики.за.справяне.с.риска.

Социализацията.на.младото.поколение.вместо.да.е.насочена.
към.превенция.на.риска.сама.се.превръща.в.рискова..При.негра-
мотността.на.част.от.децата,.които.отпадат.от.училище.по.различ-
ни,.главно.социални.причини,.не.може.да.се.формира.способност.
за.адекватна.оценка.на.риска..Съчетана.с.другите.фактори.на.ано-
мичната.социална.среда,.тя.води.до.неумение.и.невъзможност.за.
адекватни.оценки.и.възприятия.на.риска..Днес.оценката.на.риска.
не.може.да.бъде.само.просто.и.само.екзистенциална,.а.изисква.ми-
нимум.точно,.експертно.знание..Съвременните.рискове,.пред.които.
са.изправени.младите.хора.у.нас,.са.високотехнологични.рискове.
на.информационното.общество,.основано.на.знанието..И.ако.оцен-
ката.на.някои.ежедневни.рискове.още.може.да.става.на.базата.на.
личен.и.социален.опит,.опасностите.от.технологичните.и.биотех-
нологичните.въведения.изискват.поне.елементарна.грамотност.

Общата.ситуация.на.социална.несигурност.създава.предпос-
тавки. за. рискови. ситуации,. в. които. човекът. и. неговото. поведе-
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ние. се. люшкат. от.морално.допустимото.до.правно.наказуемото..
Липсата.на.установени.и.общо.споделяни.морални.ценности,.на.
конституирана. и. действаща. морална. нормативност,. състоянието.
на. ценностен,. нормативен. и. регулативен. дефицит,. водят. до. ин-
дивидуална. несигурност. и. неумение. за. справяне. с. елементарни.
житейски.и.нравствени.ситуации..Потенциалната.заплаха.и.риск.
често.не.биват.забелязвани,.оценявани.и.калкулирани,.а.дори.би-
ват.пренебрегвани.в.общата.оценка.на.ситуацията..Изходът.от.кон-
фликтни.ситуации.се.търси.не.в.диалога.и.съвместните.усилия.за.
разрешаването.на.конфликта,.а.в.моралното.и.физическо.нараня-
ване.и.дори.унищожаване.на.съперника..Липсват.не.само.морална.
нормативност,.регулация.и.саморегулация,.липсват.социално.зада-
дени.и.индивидуално.осъзнати.легитимни.средства.за.разрешаване.
на.рисковите.ситуации..

Може. да. се. каже,. че. съществува двустранна връзка между 
рисковите ситуации и моралните девиации..Социалните.и.морал-
ните.девиации.поставят.индивида.в.опасни.ситуации.и.не.позво-
ляват.адекватни.реакции.на.опасностите..Резултатите,.вредите.от.
рисковите.ситуации.от.своя.страна.се.проявяват.като.морални.де-
виации..Моралната. аномия.и. всепозволеността,. например,. водят.
до.недооценка.или.подценяване.на.опасността.(защото.не.се.знае.
как.точно.и.от.позициите.на.какви.ценности.да.се.оценява.тя).и.до.
рисково.поведение.с.предопределен.негативен.резултат..Вредите.от.
поемането.на.риска.(разпад.на.личността.и.на.междуличностните.
връзки,.заболяванията,.различните.видове.пристрастявания).сами.
по.себе.си.представляват.форми.и.видове.морални.девиации..По-
лучава.се.затворен.кръг,.който.води.до.лавинообразно.нарастване.и.
на.рисковите.ситуации,.и.на.моралните.девиации..

Рискът.като.заплаха.и.опасност.се.увеличава.благодарение.на.
два.вида.процеси,.които.протичат.сега.у.нас..Първите.са.процеси.
на.„изключване“,.на.напускане.на.едно.традиционно.общество,.а.
вторите.са.процеси.на.„включване“,.на.„притегляне“.към.нови.и.
нетрадиционни.общности,.които.именно.поради.своята.новост.и.
нетрадиционност.са.силно.атрактивни..Да.кажем.индивидът.вече.
не.е.член.на.определена.общност,.безработен.е,.останал.е.без.обра-
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зование,.отпаднал.е.от.обичайния.кръг.на.общуване..Тези.вакууми.
и.ниши.се.заместват.от.други.чрез.„включване“.напр..към.общност,.
която.е.от.същия.вид,.но.от.по-нисък.порядък.(приятелска.група,.
но.от.безработни.или.с.по-ниска.професионална.квалификация.от.
предходната.група.на.индивида)..Този.процес.на.„включване“.в.по-
нискостатусна.група.е.особено.характерен.за.хора,. „изпаднали.в.
движение“.от.работа,.от.общуване..Така.те.избягват.сравнението,.
съпоставянето,.чувството.за.„отпадане“,.но.с.цената.на.изправяне.
пред.непознати.рискове.

Пред.риска.всички.сме.равни,.но.не.като.непосредствена.запла-
ха,.не.като.директно,.а.като.индиректно.засегнати.и.потърпевши..
Младите.са.в.рискова.ситуация.пред.наркоманията,.а.възрастните.
страдат.от.последиците.от.този.риск,.тъй.като.техните.деца,.близки.
и.приятели.може.да.са.засегнати.непосредствено.(5)..От.моралните.
девиации.в.резултат.от.рисковите. ситуации. губещ.е.не. само.не-
посредственият.участник,.губещи.са.близките,.семейството,.дър-
жавата..Лечението.на. засегнатите.от. здравни.опасности.е. скъпо,.
психическият.тормоз.е.огромен,.особено.при.рисковите.ситуации,.
в.които.попада.младото.поколение..Пък.и.не.само.то..

Съществуват.различни.възможности.за.застраховане от.риска.
в.различните.му.разновидности.и.от.неговите.последици..Застра-
ховането.от.риска.като.правило.се.извършва.на.базата.на.прогнози.
относно.потенциалните.вреди..Предвидимост.на.риска.и.рисковите.
ситуации.в.случаите.на.морални.девиации.е.възможна..Рисковете,.
рисковите.фактори,.рисковите.групи,.последиците.и.вредите.могат.
да.бъдат.описани,.систематизирани,.оценени.в.общ.план,.макар.и.
не. във. всяка. конкретна. ситуация..Могат. да. бъдат. описани.както.
непосредствените,.така.и.отдалечените.последици.от.риска,.макар.
и.с.различна.степен.на.вероятност.и.достоверност..При.моралния.
риск.обаче,.възможностите.за.застраховане.са.ограничени..Човек.
не.може.да.се.застрахова.в.буквалния.смисъл.на.думата.срещу.вре-
дите.от.риска.в.моралната.сфера..Той.може.единствено.да.направи.
оценка.и.превенция.на.риска,.а.не.да.се.застрахова.в.материален.
план.от.моралния.риск..Наистина.има.искане.за.компенсация.сре-
щу.морални.вреди,.но.е.много.трудно.да.се.направи.такава.застра-
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ховка..Рисковете,.които.водят.до.морални.девиации.обикновено.не.
подлежат.на.застраховане.и.презастраховане.като.другите.рискове..
Човек.може.да.се.застрахова.срещу.злополука,.но.не.може.да.се.за-
страхова.срещу.наркомания.или.алкохолизъм,.от.изнасилване,.фи-
зическо.насилие,.рекет.и.пр..Може.само.да.се.осъществи.някаква.
степен.на.превенция.и.профилактика..Ако.в.класическите.рискови.
ситуации.степента.на.риск.може.да.се.изчисли.и.калкулира,.да.има.
губещи.и.печеливши,.както.и.компенсирани,.в.случаите.с.морални-
те.девиации.печеливши.няма,.всички.са.губещи..

При.рисковите.ситуации.е.нужна.генерална.превенция,.която.
може.да.се.изрази.в.създаването.на.социална.ситуация.с.„клонящ.
към.нула.риск“.(за.разлика.от.обществото.като.цяло,.в.което.такъв.
риск.не.може. да. съществува,. в.живота. на. отделния. човек. всеки.
конкретен.риск.може.да.бъде.минимизиран.при.определени.усло-
вия)..В.случаите,.когато.с.превенцията.на.риска.се.занимават.орга-
низациите.на.гражданското.общество,.те.обикновено.се.опитват.да.
създадат.анклави.на.минимален.риск.чрез.просветителска.и.обяс-
нителна.дейност..Често.пъти.те.се.включват.не.в.превенцията.на.
риска,.а.когато.трябва.да.се.„лекуват“.последиците.

Наблюдава.се.преплитане.и.преливане от рискови в конфликт
ни ситуации и обратно.. Рискът. и. рисковата. ситуация. могат. да.
доведат. до. конфликти. по. повод. на. причините. и. причинителите.
на. рисковата. ситуация,. по.повод.на. оценката.на. риска,. неговото.
степенуване,.вземането.на.решение.как.да.се.действа.и.кой.да.по-
еме. отговорността. и. т.н.. Конфликтите. може. да. имат. личностен,.
междуличностен,.вътрешно-групов.и.междугрупов.характер..Рис-
ковата.ситуация,.обаче,.може.да.е.резултат.от.конфликтна.ситуа-
ция,.в.която.по.друг.(нерисков).повод.е.взето.някакво.решение.или.
е.направен.избор..Особено.трудно.е.съчетанието.между.рискова.и.
конфликтна.ситуация,.когато.трябва.да.се.прави.морален.избор.в.
условията.на.риск.

По.правило.всеки.сложен.морален.избор.е.свързан.с.риск.да.се.
избере.не.най-доброто,.последиците.да.се.разминават.с.мотивите,.
днешното.добро.да.се.окаже.утрешно.зло.и.обратно..Рискът.пред.
моралния.избор.става.още.по-значим,.когато.изборът.се.прави.в.
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рискови.ситуации,.в.ситуации.на.несигурност.и.неопределеност..
Неслучайно.плуралистичните.общества,.допускащи.ценностна.и.
нормативна.диверсификация.в.определени.граници,.създават.етич-
ни.кодекси.за.регулация.и.контрол.на.моралното.поведение.в.от-
делните.професионални.области.

В. ситуации. на. морален. риск. обикновено. човек. рискува. не.
само.себе.си.и.за.себе.си,.а.и.другите.или.за.другите,.поема.риска.
и.носи.отговорност..В.критични.ситуации.това.обикновено.правят.
неформалните.лидери,.в.обичайни.ситуации.го.правят.формалните.
лидери..Това.е.поемане.на.риска.вместо.и.в.полза.на.другите..И.
обратно,.поемане.на.риска.вместо,.но.във.вреда.на.другите,.което.
не.означава,.че.той.е.приет.непременно.в.собствена.изгода,.макар.
че.е.възможно..Възможно.е.да.се.рискуват.другите,. техните.жи-
воти,.пари,.имущество,. здраве,.репутация.и.т.н.. в.полза.на. този,.
който.поема.риска.вместо.тях,.но.не.и.отговорността.за.него.и.за.
последиците.от.него..Възможно.е.също.рискът.да.се.поема.в.пол-
за.на.общността,.но.във.вреда.на.някакъв.конкретен.индивид.или.
индивиди,.както.обикновено.става.при.поемането.на.политически.
рискове.

Възможно. е. едновременното действие. на. няколко. рискови.
фактора.в.една.и.съща.рискова.ситуация..Това.усложнява.взема-
нето.на.правилно.решение.за.реагиране.в.тази.ситуация.по.някол-
ко.причини:.не.може.да.се.прецени.кой.от.рисковете.представлява.
най-силна.заплаха.в.момента.и.в.дългосрочен.план;.не.може.да.се.
прецени.на.кой.от.рисковете.да.се.реагира.в.момента.–.на.този,.кой-
то.е.непосредствена.опасност.или.на.този,.който.има.дългосрочни.
последици,.често.по-опасни.от.непосредствената.заплаха;.не.може.
да.се.прецени.на.кой.от.рисковете.да.се.реагира,.на.този,.който.е.
индивидуална.заплаха.или.на.този,.който.заплашва.близките.(да.се.
спаси.личният.живот.или.да.се.спаси.животът.на.другите)..

Натрупването.на.няколко.риска.усилва.общия.фон.на.заплаха-
та.и.опасността.и.води.до.ескалация на риска..При.това.положение.
е. трудно. да. се. степенуват. отделните. рискове. от. гледна. точка. на.
размера.на.заплахата.и.опасността..Наред.с.ескалацията.рисковете.
и.рисковите.ситуации.имат.способност.да.нарастват.за.един.и.същ.
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индивид.и.група..Веднъж.попаднал.в.една.рискова.ситуация,.той.
може.да.попадне.и.в.друга.на.принципа.на.наклонената.плоскост.
или.„тръгване.по.нанадолнището“.(наркомания,.след.нея.престъп-
ност).

Рисковете.и.рисковите.ситуации.имат.способност да се.мул
типлицират и пренасят от една среда в друга..Например.рискът.
от.наркоманията. за. нашата. страна.беше. в.минимални.рамки,. но.
сега.е.актуален..До.голяма.степен.той.е.продукт.на.глобалния.риск.
от. наркоманиите,. пред. който. е. изправен. света.. Както. отбелязва.
Улрих.Бек.(6).рисковете.се.движат.низходящо.–.от.глобално.до.ре-
гионално.и.индивидуално.равнище.като.глобалният,.локалният.и.
индивидуалният.риск.непрекъснато.се.наслагват.един.върху.друг.

3. ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА

Възприятието.за.риск.предполага.усещане.за.вероятната.опас-
ност.и.вреда,.което.предизвиква.или.поне.изисква.определено.по-
ведение.или.действие,.насочено.към.приемане.или.отхвърляне.на.
риска..По.принцип.всяка.житейска.ситуация.съдържа.елементи.на.
риск,.но.за.собствено.рискова.ситуация.говорим.само.в.случаите,.
когато.степента.на.опасност.е.по-висока.от.обичайната,.а.за.въз-
приятие.на.риска.говорим.само,.когато.той.е.схванат,.осъзнат.или.
почувстван.като.заплаха.

Според.проучване.(7).на.Центъра.за.изследване.на.риска.към.
Стокхолмското.училище.за.икономика,.всеки.от.прилаганите.до-
сега.обяснителни.модели.и.методи.за.изследване.на.възприятието.
на.риска.е.сам.по.себе.си.ограничен.и.обяснява.само.малка.част.
от. особеностите.на. възприятието.на.риска..Техническата.оценка.
на.риска.влияе.в.някои,.но.не.във.всички.случаи..Обяснителните.
възможности.на.психометричния.модел.са.около.20.%,.културна-
та.теория.може.да.обясни.не.повече.от.5-10.%.от.вариациите.при.
възприемане.на.риска..Затова.се.предлага.модел,.в.който.атитюдът.
(нагласата),.чувствителността.към.риска.и.специфичният.страх.се.
използват.като.обяснителни.променливи..Счита.се,.че.този.модел.
може.да.обясни.между.30.и.40.%.от.случаите..Търси.се.връзката.
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между.нагласа.и.възприемане.на.риска..Подобен.подход.е.прием-
лив.в. случаите.на.индивидуално.възприемане.и.оценка.на.опас-
ността,.които.значително.се.различават.от.експертното,.груповото,.
културното.възприемане.на.заплахите..Той.е.пригоден,.разбира.се,.
без.да.се.преекспонират.обяснителните.му.възможности,.и.за.цели-
те.на.етическия.анализ.на.риска.

Индивидуалното възприятие на риска зависи.от.ценностната.
система,.начина.на.живот.и.поведение,.липсата.на.контрол,.опита.
в.предишни.ситуации.на.опасност,.влиянието.на.околните,.инфор-
мацията.за.самия.риск.и.неговите.близки.и.далечни.последици.и.
т.н.. Рисковете. и. рисковите. ситуации. се. различават. в. различните.
възрастови.групи,.тъй.като.податливостта.към.риска,.степента.на.
изложеност.на.риск.са.различни..Същото.се.отнася.за.пола,.стату-
са,. образованието..В. зависимост.от. тях.реакциите.в.рискови.си-
туации.са.различни,.възприятието.на.риска.е.различно,.оценката,.
средствата.за.реагиране.са.различни.

Общоприето. е. мнението,. основано. на. наблюдения. върху.
ежедневното.поведение,.че.хората.се.делят.основно.на.две.групи.
–.рискуващи.и.нерискуващи,.обичащи.риска.и.избягващи.риска..
Някои.учени,.като.психолозите.от.Мичиганския.университет.(8),.
обаче,.опровергават.това.деление..Те.считат,.че.рисковото.поведе-
ние.зависи.не.от.личностни.фактори,.а.от.обстоятелствата,.но.все.
пак.мъжете.са.по-склонни.да.рискуват.в.сравнение.с.жените..Пора-
ди.зависимостта.на.рисковото.поведение.от.обстоятелствата,.а.не.
от.характеристиките.на.личността,.те.доказват,.че.склонните.към.
риск.и.рискуващи.в.едни.ситуации.могат.да.се.стремят.да.избягват.
риска.в.други.ситуации..

В. необичайни,. ключови,. повратни,. решаващи. за. бъдещето,.
за.живота,.за.статуса.и.т.н..ситуации.възприятието.и.оценката.на.
риска.изискват.много.по-продължителна.и.компетентна.работа,.в.
сравнение.със.случаите.от.ежедневието,.много.по-голямо.умстве-
но.и.психическо.усилие,.свързано.с.рационален.избор.и.решение,.
основани.на.конкретно,.детайлно.проучване,.разбиране,.оценка.и.
претегляне.на.изгодите.и.вредите.от.предприемането.на.рискови.
действия.
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Както.вече.стана.дума,.съществува.разлика.между.обективна-
та.оценка.на.риска,.между.обективно,.научно.оценените.възможни.
или.вероятни.негови.последици.и.индивидуалното.възприятие.на.
риска..В.изследване,.проведено.от.Словик.(9).сред.експерти.и.ко-
лежани,.за.ранжиране.на.различни.неща,.които.могат.да.предста-
вляват.риск.по.степен.на.опасност.или.„рисковост“,.се.получават.
интересни.данни.за.разминаването.на.експертната,.научната.оцен-
ка.и.индивидуалното.възприятие..Експертите.оценяват.рисковете.в.
зависимост.от.тяхната.потенциално.разрушителна.сила,.обхвата.на.
засегнатите.лица,.размера.на.щетите,.далечните.последици.и.т.н.,.
докато.колежаните.основават.своята.оценка.преди.всичко.на.свое-
то.усещане.за.непосредствена.опасност.и.от.годишната.честота.на.
инцидентите.

Обективно.оценен.като.заплаха,.един.риск.може.да.бъде.субек-
тивно.възприет.като.неутрална.възможност,.като.лишен.от.заплаха.
за.конкретния.човек,.като.средство.за.повишаване.на.адреналина,.
като. възможност. за. разнообразяване. на. всекидневната. монотон-
ност,.като.опит.да.се.привлече.нечие.внимание.и.т.н..От.това.как.
човек.субективно.преценява.и.възприема.опасността.зависи.както.
дали.той.ще.поеме.риска,.така.и.как.ще.реагира.в.рискова.ситуация..
В.този.смисъл.възприятието.на.опасността.не.е.просто.пресмята-
не.на.плюсове.и.минуси,.на.облаги.и.заплахи,.често.то.е.сюжетно.
свързано.с.живота.на.човека..Особено.в.ежедневни.ситуации.много.
често.то.не.е.и.някакъв.продължителен.когнитивен.процес.на.слож-
ни.изчисления.и.калкулации,.на.събиране,.обработка,.сравняване.и.
преценяване.на.огромно.количество.разнообразна.информация,.а.
спонтанно,.бързо,.внезапно.решение..

Индивидуалното.възприятие.на.риска е.различно.за.всеки.чо-
век..Нещо.може.да. се. оценява.на. експертно.равнище.като. риск,.
другите.също.да.го.приемат.като.заплаха,.но.да.не.се.възприема.на.
индивидуално.равнище.като.риск..

В.литературата.се.срещат.различни.разбирания.(10).за.това.от.
какво.зависи.и.как.се.проявява.възприятието.на.риска.на.глобал-
но.и.регионално,.на.социално.и.индивидуално.равнище..В.общи.
линии. се. счита,. че. характеристиките. на. риска. оказват. влияние.
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върху.възприемането.му.–.различните.типове.риск.предизвикват.
различни.реакции..Съотношението.между.известните.и.неизвест-
ните.(скрити,.непроучени).последици.от.риска.оказва.съществено.
влияние. върху. възприемането. и. оценката. му.. Възможно. е. неиз-
вестните.ефекти.(независимо.дали.положителни.или.отрицателни).
на.риска.да.се.надценят,.тъй.като.именно.защото.са.неизвестни,.
биват.подозирани.като.по-плашещи,.пораждащи.по-силно.чувство.
на.несигурност.и.страх.от.известните,.и.обратно,.известните.да.се.
подценят..Неизвестността,.страхът,.опасенията.и.предразсъдъците.
имат.значимо.влияние.върху.възприятието.на.риска,.тъй.като.в.това.
възприятие.участват.не. само.рационални.аргументи.и.разсъжде-
ния,.но.и.спонтанни,.емоционални.елементи..

Изследванията. (11).показват,.че.възприятието.на.риска. зави-
си.от.равнището.на.знание,.от.общото.разбиране,.което.неспеци-
алистите.имат.по.отношение.на.процеса.или.дейността,.които.са.
свързани. с. риск..Възприятието.на.риска. зависи.от. способността.
на.индивида.не.само.да.го.възприема.като.заплаха,.но.и.да.разби-
ра.точно.в.какво.се.състои.той,.каква.е.неговата.природа,.как.се.
развива,.какви.преки.и.косвени.последици.може.да.има.не.само.за.
него.самия,.но.и.за.общността,.близките,.семейството.и.т.н..В.този.
смисъл.възприятието.на.риска.е.не.само.и.просто.екзистенциална.
оценка.на.заплахата,.но.и.поне.минимум.експертна.оценка.на.инди-
вида..Тревожен.факт.у.нас.през.последните.години.е.нарастването.
на.неграмотността.сред.децата.и.общо.при.младото.поколение,.ко-
ето.води.до.неадекватна.социализация,.която.сега.се.извършва.не.в.
някаква.патриархална,.затворена.или.капсулирана.социална.среда,.
а.в.информационно.общество,.в.общество,.основано.на.знанието..
Липсата.на.необходимите.за.грамотния.и.образования.човек.обем.
и.качество.на.знанието.води.до.неумение.и.неспособност.за.адек-
ватна.оценка.и.съответно.възприемане.на.риска..Ако.към.оценката.
на.самия.риск.се.прибави.и.необходимостта.от.избор.на.определен.
тип.поведение.в.рисковата.ситуация,.неграмотността.се.превръща.
в.пречка.пред.избора.на.адекватен.на.рисковата.ситуация.отговор.
от.страна.на.индивида,.тъй.като.той.не.може.да.прецени.възможни-
те.ползи.и.загуби.от.различните.типове.активности.в.подобна.ситу-
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ация..Затруднено.е.също.събирането.и.организирането.на.фактиче-
ска.информация.относно.риска.и.рисковата.ситуация,.поради.което.
индивидът.действа.„сляпо“.на.принципа.стимул-реакция.или.„на.
доверие“.без.да.осъществява.реален.избор.на.поведение..От.друга.
страна,.липсата.на.достоверна.информация,.непознаването.на.„въз-
можностите“.на.риска.и.рисковата.ситуация.води.или.до.прекален.
страх.и.ужас,.или.до.неглижиране.–.две.крайности.еднакво.опасни.
за.индивида..Оттук.следва,.че.не.могат.адекватно.да.се.подберат.
средствата,.които.могат.да.минимизират.риска,.да.го.отстранят,.да.
го.редуцират.или.преодолеят..Това.е.все.едно.да.се.предпазваме.
от.риска.от.грип.не.чрез.ваксина.или.като.избягваме.многолюдни.
затворени.помещения,.а.чрез.пълна.изолация.от.общуване.

Познатият риск. е. по-приемлив. от. непознатия. и. внезапния..
Познатите.рискове. (пушенето),. към.които.човек. е.привикнал,. се.
възприемат.като.по-малка.заплаха,.като.по-незначителни.от.нови-
те.рискове..Зависи.също.дали.човек.рискува.за.пръв.път.или.вече.
е. приел. риска. дори. като. ежедневие.. По-заплашителен. изглежда.
риск,.чиито.последици.вече.веднъж.са.преживени.(втори.път.няма.
да.мога.да.го.преживея).в.сравнение.с.такива,.които.не.са.прежи-
вявани.досега..

Персоналният риск,.този,.който.може.лично.да.навреди.на.чо-
века.изглежда.по-страшен.от.този,.който.може.да.навреди.на.дру-
гите,.особено.на.далечните..Затова.по-лесно.се.поемат.рискове.за.
сметка.на.другите..Когато.става.дума.за.деца.и.много.близки.хора,.
стойностите. на. неприемливост. се. изравняват.. Родителите. рядко.
рискуват.за.сметка.на.децата.си..Съществува.и.една.измамна.уве-
реност.в.чувствата.и.преценката..Много.по-рискова.може.да.бъде.
ситуация,.която.индивидът.не.оценява.като.рискова.

По-приемлив.е.рискът,.който.е.свързан.с.нещо,.което.има.цен
ност за.индивида,.когато.е.в.името.на.някаква.желана.цел,.благо.
или.интерес,.дори.в.името.на.нещо.или.някого..По-лесно.се.приема.
риск,.който.носи.печалба.или.облаги,.отколкото.риск,.който.носи.
само.вреда..Хората.са.по-склонни.да.рискуват.в.случаите.на.борба.
за.по-висок.социален.статус,.за.спечелване.на.любов.и.симпатии,.
отколкото.в.случаите,.свързани.с.някаква.авантюра,.т.е..склоннос-
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тта.към.риск.е.по-голяма.в.случаите,.когато.очакваната.полза.и.удо-
волствието.са.по-големи,.отколкото.очакваната.вреда.и.страдание.
(12)..Затова.при.вземането.на.решение.за.рисково.поведение.или.
въздържане.от.него.трябва.да.съществува.поне.относителна.яснота.
по.отношение.на.ползите.и.вредите,.на.загубите.и.изгодите..Необ-
ходимо.е.в.рискови.ситуации.да.се.направи.предварителна.оцен-
ка.на.риска.и.възможните.ползи.и.загуби.от.него..Тя.е.належаща.
във.всички.рискови.ситуации.и.особено.в.такива,.които.водят.до.
разпад.на.личността.и.общностните.връзки,.както.и.на.общността.
като.цяло..

Непосредствените рискове. се. възприемат. като. по-заплаши-
телни.от.отдалечените.в.бъдещето.или.от. тези,.чиито.негативни.
следствия.се.очаква.да.се.проявят.след.време..Колкото.по-отдале-
чени.във.времето.са.последиците,.толкова.човек.е.по-склонен.да.
поеме.риска.с.надеждата,.че.времето.до.настъпването.на.последи-
ците.може.да.се.използва.за.намиране.на.средства.за.неутрализи-
рането.им..Или.пък.човек.просто.не.вярва,.че.тези.последици.ще.
настъпят..По-приемливи.са.бавните.рискове..

Катастрофичният потенциал,.възможността.от.фатални.или.
болестни.последици,.особено.в.непосредствено.бъдеще,.засягащи.
лично. индивида,. неговите. близки. или. значимите. други,. както. и.
възможните. последици. върху. деца. или. бъдещите. поколения,. за-
силват.страха.от.опасностите.и.намаляват.склонността.към.риско-
во. решение.и.поведение..Колкото.по-ужасен. е. рискът,. толкова. е.
по-неприемлив..

Ако.човек.чувства,.че.може.да.контролира риска.или.поведе-
нието.си.в.рискова.ситуация,.склонността.към.рискуване.се.уве-
личава..Става.дума.за.добре.пресметнат.риск,.който.е.свързан.със.
способност.за.позитивно.влияние.върху.процеса,.водещо.до.жела-
ните.резултати..Именно.поради.това.доброволните и съзнателни 
действия.се.възприемат.като.по-малко.рискови.от.принудителните..
Има.рискови.ситуации,.основани.на.съгласието,.или.на.т..нар..ин-
формирано.съгласие,.каквито.са.рисковите.ситуации.в.медицината,.
застраховането,.рисковите.инвестиции..Има.рискови.ситуации,.ко-
ито.не.се.основават.на.съгласие.–.това.са.много.от.обичайните.жи-
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тейски.ситуации..Рискът.се.приема.принудително.или.доброволно,.
но.без.да.се.има.ясна.представа.за.него.

Често.първият.риск.се.поема.с.убеждението,.че.ситуацията.е.
под.контрол,.че.човек.може.да.контролира.обстоятелствата,.но.по-
степенно.се.оказва,.че.става.зависим.от.риска.(пристрастяването.
от.всякакъв.вид)..По-голяма.е.склонността.от.поемане.на.риск,.ако.
индивидът.чувства.или.мисли,.че.лично.участва.и.управлява.риска,.
че.справянето.с.риска.зависи.изцяло.и.само.от.него..

Степента.на.обективен, външен контрол на риска.оказва.вли-
яние.върху.възприятието.му.от.страна.на.индивида..Възможни.са.
ситуации,.в.които.рискът.подлежи.на.външен.контрол,.но.не.и.на.
индивидуален..Рискът.от.канцерогенни.заболявания.в.районите.в.
близост.до.ядрени.централи.може.в.някаква.степен.да.подлежи.на.
обективен.контрол.и.превенция,.но.не.може.да.бъде.контролиран.
индивидуално,.докато.рискът.от.същите.заболявания.при.употреба.
на.никотин.може.да.бъде.контролиран.индивидуално.и.зависи.от.
личния.избор..И.в.двамата.случая.експертната.оценка.на.риска.дава.
основания.за.личен.избор.–.да.се.премести.човек.да.живее.в.друг.
район.или.да.не.употребява.никотин,.но.във.втория.случай.личният.
избор.зависи.изцяло.от.индивида,.докато.в.първия.е.свързан.с.до-
пълнителни.фактори. като.материална. обезпеченост,. осигуряване.
на.подходяща.работа.и.т.н.

Недоверието.към.другите.поражда.рискови.ситуации,.а.риско-
вите.ситуации.пораждат.недоверие,.особено.когато.рискът.е.свър-
зан.със.загуба.и.заплаха..Недоверието.в.собствените.способности.
за.справяне.с.риска.може.да.се.преодолее.като.се.делегират.права.
на.други.да.се.справят.или.да.помогнат.в.рисковата.ситуация.или.
когато.индивидът.се.убеди,.че.може.да.се.справи.с.риска..Това.се.
отнася.например.за.медицинската.практика,.където.оценката.на.ри-
ска.често.пъти.е.извън.компетенциите.на.индивида.както.предвид.
неговото.здравословно.състояние,.така.и.предвид.спецификата.на.
извършваните. медицински. манипулации.. Въпреки. наличието. на.
информирано.съгласие,.често.се.налага.рискът.да.се.поема.на.екс-
пертно.равнище.от.лекарите.или.да.бъде.споделен.между.лекарите,.
болния.и.близките.му..По.този.начин.се.споделя.и.отговорността.
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за.последиците.като.тя.се.разпределя.солидарно,.по.равно.или.про-
порционално.на.участието.във.вземането.на.рисковото.решение..
Често.отговорността.се.поема.или.споделя.в. зависимост.от.това.
кой.тип.експертиза.на.риска.преобладава.и.в.зависимост.от.компе-
тенциите.за.оценка.на.риска.

Приемането.на.риска.зависи.също.от.доверието в източника 
на предлагане на риска,.както.и.от.доверието.в.източника.на.ин-
формация.(сигнал.и.оценка.за.опасността.и.вредите).за.риска.–.ин-
ституция,.експерти,.близки,.медии..Доверието.в.източника.на.пред-
лагане.на.риска.и.на.информация.за.риска.е.от.особена.значимост,.
тъй.като.вече.формираните.мнения.по.отношение.на.определени.
заплахи,. опасности. и. вреди. се. променят. трудно..Още. по-трудна.
става.превенцията.на.вредите,.ако.има.вече.формирана.нагласа.на.
пренебрежение. и. подценяване. на. заплахата. и. преувеличаване. и.
надценяване.на.ползата.или.атрактивността..При.висока.степен.на.
доверие.към.този,.който.предлага.риска,.склонността.за.поемането.
се.увеличава,.тъй.като.човек.се.доверява.на.хора.или.институции,.
считайки,.че.няма.да.бъде.излъган.(първата.цигара.или.чаша.алко-
хол.обикновено.се.предлагат.от.приятели.–.нищо.няма.да.ти.стане.
от.една.цигара.или.от.една.чаша)..

Практиката. показва,. че. в. зависимост. от. това. какъв. риск. се.
предлага.да.се.приеме.или.не.и.в.зависимост.от.това.кой.го.пред-
лага,.може.да.се.реферира.към.различни.мнения.и.оценки.за.опас-
ността..Обикновено.склоняването.към.рисково.поведение,.особено.
в.ежедневието,.е.свързано.с.неглижиране.на.експертното.мнение.
(да,. вредата.наистина. е. научно.доказана,. но. какво. ли.не. е. вред-
но);.със.съмнение.в.общовалидността.на.експертното.мнение.(не.
всички.пушачи.умират.от.рак.на.белите.дробове);.с.личен.опит.(на.
мене.нещо.да.ми.е.станало?);.с.опита.на.другите.(дядо.ми.пуши.
по.две.кутии.на.ден.и.доживя.до...)..Превенцията.–.обратно,.на-
бляга.на.доверието.в.експертната.оценка.(щом.учените.казват,.че.е.
вредно,.значи.е);.в.нейната.общовалидност.(някои,.но.само.някои.
доживяват.до.преклонна.възраст,.ако.водят.нездравословен.начин.
на.живот);.на.негативния.личен.опит.(ако.бях.послушал.тези,.които.
ме.съветваха.да.не.го.правя,.сега.нямаше.да.съм.на.този.хал);.на.об-
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общен.негативен.чужд.опит.(всяка.година.стотици.хиляди.умират.
от.злоупотреба.с.наркотици).

Склонността.към.риск.е.по-висока.в.случаите.на.солидарно по
емане на риска и последиците от него,.когато.тези,.които.предла-
гат.поемането.на.риск,.също.го.поемат.или.поне.споделят.с.инди-
вида.вредите.от.риска..Рискът.–.глобален,.локален.и.индивидуален.
изисква.сътрудничество.за.справяне.със.заплахата.и.последиците.
от.рисковата.ситуация..Когато.липсва.сътрудничество,.се.появяват.
девиации..В.едно.установено,.структурирано,.линейно.общество,.
справянето.с.риска.може.да.стане.и.без.обединени.усилия,.макар.и.
не.толкова.успешно..Липсата.на.обединени.усилия.се.компенсира.
от.общата.позитивна.социална.среда,.която.противостои.на.риска.
и.заплахата.със.самото.си.устойчиво.съществуване.и.функциони-
ране..В.едно.динамично.общество.с.наслагване.на.рискове,.сътруд-
ничеството.е.условие,.без.което.не.може.

Сътрудничеството.може.да.се.изрази.чрез.„споделяне.на.ри-
ска“,.„справедливо.поемане.на.загубите.и.ползите“,.„социализация.
на.риска“.(13)..То.е.особено.необходимо.в.рискови.ситуации,.в.кои-
то.трябва.да.се.вземат.справедливи.решения.по.отношение.на.това.
кой.каква.степен.риск.ще.понесе,.как.ще.се.разпределят.вредите.
и.ползите.от.риска,.а.също.и.кой.ще.поеме.отговорността.за.него..
Рискът.и.особено.вредата.от.него.се.възприемат.като.несправедли-
ви,.когато.не.са.приети.от.индивида,.а.са.му.натрапени.и.дори.му.
се.стоварват.върху.главата..При.природни.бедствия.и.катастрофи.
индивидът.счита,.че.е.извадил.лош.късмет,.че.е.потърпевш,.че.за-
губите.са.за.негова.сметка.

Споделянето.на.риска.и.предоставянето.на.оценката.му.на.ре-
шението.на.експертите.се.налага,.тъй.като.в.повечето.случаи.в.рис-
кова.ситуация.има.недоверие.в.собствените.способности.за.спра-
вяне.с.риска..В.някои.случаи.обаче.то.е.съпроводено.и.с.недоверие.
към.другите,.поради.несигурността.и.заплахата,.поради.размера.на.
заплахата.и.тежестта.на.щетите,.поради.съмнение.в.достоверност-
та.или.добросъвестността.на.експертното.мнение..Недоверието.се.
изразява.в.подозрителност,.напрегнатост,.безпокойство.и.тревога,.
проявява. се. нетолерантност.. Доверието,. обратно,. изисква. толе-
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рантност..Както.могат.да.породят.сътрудничество,.така.рискът.и.
заплахата.могат.да.породят.аномия.и.дезинтеграция..

Възприятието.зависи.и.от.дискурса върху риска,.от.това.как.се.
разглежда.и.представя.риска.–.като.опасност,.като.предизвикател-
ство,.като.изпитание.и.т.н.,.като.харизматичен.или.диаболичен..То.
зависи.и.от. това.дали. съществуват.правила.как.да. се. селектира,.
подрежда.и.обяснява.заплахата,.как.да.се.селектират,.подреждат.и.
обясняват.сигналите.за.риска..Важен.момент.е.и.как.общественост-
та.ще.бъде.информирана,.например.в.какъв.научен,.медиен.и.все-
кидневен.дискурс.ще.се.вкара.проблемът.за.генномодифицираните.
храни..Ако. те. биват. наричани. „генномодифицирани“,. „франкен-
фуд“,.„потенциални.убийци“. (гени-терминатори),.„замърсители“,.
„патогени“,.а.компанията.„Монсанто“.–.„Монсатан“.и.„Мутанто“.
–.оценката.със.сигурност.ще.бъде.негативна..Ако.те.обаче.биват.
наричани. „генно. подобрени“,. „зелена. революция“,. „спасение. от.
глада“,.„безплатни.лекарства“.–.оценката.със.сигурност.ще.бъде.
благосклонна..Компаниите.производителки.са.наясно.с.това.и.нес-
лучайно. правят. опити. за. изпреварващо.формиране. на. благопри-
ятен. дискурс,. преди. още. неправителствените. организации. да. са.
формирали.неблагоприятен..Стремежът.е.да.се.установят.контакти.
и.представителите.на.гражданските.организации.да.бъдат.убедени.
чрез.научни.и.всякакъв.друг.род.аргументи.в.безопасността.на.ге-
нномодифицираните.храни..
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• Глава  втора  •

СОЦИАЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА 
РИСКА: ЕТИЧНИ, КУЛТУРАЛНИ И 

МЕНИЖЪРСКИ АСПЕКТИ�

�. EТИМОЛОГИЯ НА ДУМАТА РИСК: КОРЕНИ  
НА ПОНЯТИЙНОTО ДВУСМИСЛИЕ 

Произходът.и.историята.на.думите.говорят.много.за.съвремен-
ното.им.съдържание.и.употреба..Метафорично.казано,.етимологи-
ята.е.своеобразна.„генетика“,.съдържаща.потенциално.перспекти-
ви.в.културно-историческите.употреби.на.думите.и.понятия.

Етимологичният.анализ.предлага.две обяснения на.произхода.
на.думата.„риск“..Според.първото,.тя.е.свързана.с.гръцкото.„riza“,.
което.пък.е.свързано.с.арабското.„risc“..Последната.дума.има.сми-
съл.на.„божествено.дадени.факти,.на.съдба,.като.още.значи.и.сред-
ства.за.съществуване.и.поддръжка“(1)..

Във. второто. етимологично. тълкуване. се. изтъква,. че. думата.
„риск“.започва.да.се.използва.за.първи.път.от.италианските.тър-
говци.през.14.век..Първоначалната.езикова.връзка.и. смисловите.
асоциации.са.със.значения.като.„корабокрушение“.и.„хазарт“,.ка-
квито.има.в.„cliff“.(на.английски.–.стръмна.скала.в.морето,.урва).
и. съответното. италианско. „riesgo“,. което. се. превръща. в. „риск“..
Думата. е. означавала.индивидуално поемане на несигурността 
от евентуално корабокрушение или пиратство..Както. корабо-
крушението.или.загубата.при.комар.са.ужасни,.но.единични.и.с.ин-
дивидуални.последици,.така.и.новата.дума.за.тях.–.„риск“.е.имала.

1. .Доц. д-р Даниела Сотирова, Катедра „Хуманитарни науки и 
дизайн“, Стопански факултет, Технически университет – София

Част.от.текста.в.тази.глава.е.публикуван.в.сп..„Философски.алтер-
нативи“,.бр..4,.2007.г..
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смисъл.на.нещо,.което.сполетява.конкретно.някого..Този.смисъл.
на.новата.дума.риск.се.открива.например.в.Шекспировата.пиеса.
„Венецианския.търговец“,.в.която.става.дума.за.кредитиране,.зае-
мане,.лихварство.и.за.риска,.свързан.с.тях..Във.втория.–.латински.
и.италиански.–.етимологичен.смисъл.рискът.се.появява.и.развива.
чрез.човешките.действия..Той.е.нещо,.което.следва.да.се.избягва..

Как. възниква. социалната. представа. за. риск?. Този. въпрос. е.
интересен. от. философска,. антропологическа,. културологическа,.
социологическа.гледна.точка..Отговорът.е.търсен.в.различни.перс-
пективи,. но. повечето. теоретични. обяснения. правят. връзката. на.
„социалното.включване“.на.новите представи за риск.с.промяна-
та.в християнското.ценностно отношение към богатството, па-
рите и търговията.

До.към.13.век.моралното.осъждане.на.парите.е.било.част.от.
канона.на.църквата..То.се.опира.на.идващото.от.Аристотел.разби-
ране.за.мъртвата.им.същност:.„Nummus non parit nummos“ („па-
рите не раждат малки“)..На.Тома.Аквински.принадлежи.фразата:.
„търговията е срамно дело“..По.негово.време.търговците.са.си.
поделяли.мястото.в.ада.с.проститутките,.войниците,.готвачите.и.
….жонгльорите.

През.850.г..Парижкият.синод.отлъчил.от.църквата.лихварите..
Душите.на.банкерите.започнали.да.се.изобразяват.в.ада..През.12.
век.папа.Урбан.III.твърдял,.че.самият.Исус.забранил.лихвения.кре-
дит,.цитирайки.следния.пасаж:.„И.ако.кредитирате.само.тия,.които.
знаете,.че.ще.ви.върнат.кредита,.каква.благодарност.ви.се.пада?“.
(Евангелие от Лука 6: 34).

Отрицателното.отношение.към.лихварите.като.търгуващи с 
време.е.било.свързано.с.отношението.към.времето.като.принадле-
жащо.на.Бога..Лихварят.си.позволява.непозволеното.и.немислимо-
то:.да.продава.онова,.което.принадлежи.само.на.Бог.

И.тогава,.и.в.по-късни.времена.остава.много.популярна.ми-
сълта,.приписвана.на.папа.Лъв.Велики,.че.е.„трудно.човек.да.не.
извършва. грях,. когато. занаятът.му.е.да.купува.и.продава“..Пър-
воначално.църквата.не.приема.лихварството..Освен.на.библейски.
цитати,.тя.се.е.опирала.и.на.всекидневните морални представи.

Даниела Сотирова
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за.добро.и.зло,.на.всекидневния.морал..Заемодателят.не.извършва.
истински.труд,.не.променя.никаква.суровина.и.материал,.нито.пък.
създава.нов.продукт..Той.само.експлоатира.труда.на.ближния,.на.
своя.заемополучател.(2)..Християнската.доктрина.така.легитимира.
само.производителния.труд.като.правомерен.източник.на.забога-
тяване.

Едва. през. 13-14. век. отношението. постепенно. се. променя..
Появява.се.нов.тип.„уседнал.търговец,.издигащ.се.в.средата.на.па-
яжината,.която.той.е.изтъкал.от.деловите.си.връзки.и.отношения“.
(3)..Постепенната. замяна.на. странстващия. търговец,.изложен.на.
множество.очевидни.рискове,. с.уседналия.търговец.е. твърде.съ-
ществена..Уседналият.търговец.и.тогава,.а.защо.не.–.и.днес,.по-
трудно.се.възприема.като.„вършещ.работа“,.като.създаващ.общест-
вено.благо..

Свързан.със.обществената.употреба.на.новата.дума.риск.е.и.
друг.термин,.възникнал.в.Италия.през.12.век.–.compagnia..Думата.
означава.вид.търговски.договор,.който.тясно.обвързва.страните.в.
него.да поделят рискове,.надежди,.загуби.и.печалби.(4)..Компани-
ите.в.модерния.смисъл.на.думата.тръгват.от.този.историко-иконо-
мически.факт..Организираните.форми.на.предприемачество.са.се.
появили.конкретно.като.икономико-организационно.споделяне.на.
риска,.финансовия.и.икономическия.преди.всичко..

Важна.промяна.настъпва.с.постепенното.възникване.на.меж-
дународната.търговия,.неслучайно.наричана.търговска.революция..
Тогава.се.осъзнава.общата.полза.от.размяната.на.стоки.срещу.пари..
Именно. тази. търговия. по.море. предизвиква. честата. обществена.
употреба.на.думата.риск..По.същото.време.и.самата.църква.изпит-
ва.нужда.от.все.повече.кредити..Появяват.се.за.пръв.път.и.христи-
яни.–.заемодатели.(ломбардите).

На.този.фон.са.обясними.настъпилите.промени.в.христианс-
ката.оценка.за.парите.и.паричните.операции..През.13.век.църквата.
„измисля“.чистилището..Съгласно.каноните,.кредиторите.вече.не.
отиват. в. ада,. а. в. чистилището..Оценката.на. риска. в. търговската.
дейност.се.превръща.в.морално.оправдание.на.лихварството. Об-
разно.казано,.търговията със стоката риск се.добавя.към.купа.
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предмети. за. търгуване,.наред.с. всичко.останало..Така социално 
се конструира.необходима връзка между риск, предприемачес-
тво и трупане на пари. Рискът.изиграва.ролята.на.морално.оп-
равдание.на.търговията..Подобно.морално.оправдание.често.се.е.
формулирало.в.стила.на.средновековната.християнска.казуистика..
В.цитираната.книга.историкът.Льо.Гоф.се.позовава.на.среднове-
ковния.автор.Жилбер.Лесински,.който.заявява,.че.„съмнението.и.
рискът.не.могат.да.заличат.стремежа.към.облага,.т.е..да.оправдаят.
лихварството,.но.когато.съществува.неяснота,.съмнението.и.рис-
кът.могат.да.станат.равнозначни.на.справедливостта“.(5).

Разбира.се,.тази.връзка.в.последствие.изпъква.особено.отчет-
ливо.в.протестантството. с.неговата. специфична. етика.на.умере-
ност,. методичен. труд. и. религиозно. задължение. за. забогатяване..
Както.поучава.Бенджамин.Франклин,. „Времето е пари“.поведе-
нието.на.протестанта.всъщност.е.морално.оправдано.и.праведно..
Протестантската.трудова.етика.е.предложила.един.явно.сработил.
социално.ценностен модел за средния човек..Тя.е.уникален.мо-
рален.консенсус,.оправдаващ.онези,.които.се.трудят.и.инвестират.
много.и.с.разумен риск.

Отношението.на.църквата.към.парите.и.паричните.сделки.от.
този.момент.вече.попада.в.лутането.на.двойния.стандарт.и.лице-
мерието..Илюстрация.за.това.е.предсмъртното.покаяние,.което.се.
въвежда. от. църквата..Негов. по-нов. и. светски. еквивалент. с. ясно.
морално.послание.е.известното.„Евангелие на богатството“.на.
Дейл.Карнеги.с.неговите.само.две.заповеди:.1..Богатството.е.отго-
ворност.и.2..Който.умира.богат,.умира.позорно..

2. ЕТИЧЕСКИ И КУЛТУРАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ В 
ПОНЯТИЕТО РИСК: ЕТИКАТА КАТО  
СОЦИАЛНО-КОНСТРУИРАНА НОРМА И МОДА 

Днес. понятието. риск. не. се. отнася. само. до. индивидуални.
действия,. а.има.както.универсално. за. всички,. така.и.много. спе-
цифично,.експертно.и.специализирано.прилагане..Pиск.е.първата.
дума,.която.възниква.в.съзнанието.ни,.когато.мислим.за.опасната.
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страна.на.съвременните.технологии,.за.икономическите.кризи.или.
за.замърсяването.на.околната.среда.

Рискът.и.неговото.управление,.в.това.число.–.и.на.етичните.
му. аспекти,. е. предмет. на. дейност,. изследвана. и. изучавана. в. не-
изброимо.количество.курсове,.дисциплини.и.специалности..Вече.
има.дори.академични.и.професионални.курсове.по.„Етика и риск 
мениджмънт“..

Рискът.днес.се.осмисля.като.универсално.приложимо.систем-
но качество: говори.се.както.за системи с риск, така.и.за систе-
мен риск (7). 

С.риска. се. занимават. различни.науки. –. от. информатиката. и.
технологиите.до.философията.и.психологията..Само.назоваване-
то.на.теми.като.„предпочитания.и.риск“,. „оценка.на.приноса.на.
участниците.при.вземане.на.рисково.решение“,.„приемливост.на.
риска“,.„рискова.комуникация“.напомня.за.разширяващата.се.ин-
тердисциплинност.на.проблема.

В.динамично.развиващата.се.област.„риск.мениджмънт“.(уп-
равление.на.риска).някои.институции.определят.като.своя.цел.раз-
витието.на.„рисково мислене“ (8)..То.е.не.само.професионална.
компетентност,. но. и. умение. на. цивилизования. гражданин. днес..
Все. по-често. риск. мениджмънта. се. схваща. като. съвкупност. от.
компетентности,.важни.за.всички.хора,.а.не.само.като.високо.фор-
мализирана.изследователска. област..Именно. в. контекста. на. това.
по-мащабно. и. универсално. разбиране. на. рисковото. мислене. са.
ценни.етико-философските.интерпретации.на.риска.

Разбира.се,.оценяването.на.риска.е.дейност.със.свой.собствен.
професионален.периметър,.зает.от.експерти.в.различни.клонове.на.
управленските.науки..Но.и.тези.експертни.общности.достигат.до.
нуждата.от.етични.експертизи.за.собствените.си.професионални.
занимания..Съществуват.вече.разработени.варианти.на.професио-
нални етики на оценителите на риска..В.тях.се.акцентира.върху.
критериите.за.различаване.на.етични.стандарти.на.три.равнища:.
при.спазване.на.правилата.и.процедурите.на.оценяване,.доброто.
управление.и.служенето.на.обществото.(9)..
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При.анализ.на.явлението.риск.на.макроравнище.са.употребя-
ва.широко.използвано.и.у.нас. в.публичното.пространство.поня-
тие.–.„общество в риск“. То.е.различно.от.познатия.за.социолози.
и.философи.термин.„рисково.общество“.на.немския.социолог.У..
Бек..Професорът.по.антропология.Брус.Науф.(Bruse.Knauf).изслед-
ва.социалното конструиране на държави в риск..Тук.главният.
въпрос.е.как.дадени.общества.започват.да.се.възприемат.като.ри-
скови..Toзи.интеракционистки.модел.обяснява.възприемането.от.
западния.човек.на.Африка.и.африканските.държави,.на.икономи-
ките.в.преход,.на.нови.европейци.и.др..„странни“.и.културно-отда-
лечени.социални.реалности..

В.подобна.конструктивистка.перспектива.рискът е тип кул-
тура.. Изследването. на. риска. като. тип. култура. в. различните. му.
прояви.може.да.подпомогне.прецизността.на.експертните.оценки.
на.рисковите.ситуации,.които.да.отчитат.културния.фактор.при.ин-
терпретиране.на.нещо.като.рисково.

И.в.експертните,.и.в.по-широките.непрофесионални.употреби.
на.термина.риск.се.открояват.няколко основни понятия. Първо-
то.от.тях.е.стандартното (или.често.наричано икономическо). В.
икономическото.разбиране.рискът.е.оценка.на.вложено.и.придо-
бито,.разходи.и.ползи..Определянето.на.риска.става.на.утилитарна.
основа..Рискът.тук.е.страничен.ефект,.събитие,.факт.(произшест-
вие,.замърсяване,.катастрофа)..В.стандартния.икономически.сми-
съл. рискът. се. характеризира. с. две. измерения:.разпределение и 
приемливост.

Именно.това.стандартно.понятие.за.риск.преобладава.съвсем.
обяснимо.днес,.когато.обществото.е.доминирано.глобално.от.па-
зара..Една.от.глобалните.визии.за.съвременния.свят.е,.че.светът.е.
модерна размяна на рискове. В.него протича непрекъснат рис-
кооборот, който.минимизира.или.освобождава.субектите.от.нео-
пределеностите.

Търгуването.с.риск,. започнало.във.времената.на. „Венециан-
ския. търговец“,. в.началото.на.21.век.вече.достига.до. екстремни.
и.причудливи.моменти,.излизащи.извън. границите.на.рационал-
ното.виждане.и.предвиждане..Например,.появяват.се.борсови.ин-
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формации.за.фючърсни.сделки.за.прогнозата.за.времето.и.други.
естествени.(неекстремни).състояния..Границата.между.риск при 
търговия, риск от предприемачество и риск от хазарт понякога 
става.трудно.различима,.все.по-несъществена,.ако.не.и.несъщест-
вуваща.

Този.процес,. сам.плод.от. развитието.на.маркетизирането.на.
всичко,. от. своя. страна.може. да. разяжда.механизмите. на. пазара..
Размиването. на. границите. омаломощава. дисциплиниращата. му.
сила,.като.се.принизява.ролята.на.реално.случващото.се.и.на.ин-
формацията. за.него..Трансферите на рискове. се. възприемат.в.
информираното.публично.пространство.като.процеси,.протичащи.
в.някакъв.изкуствен.(недействителен).свят..В.него.истинските.до-
говори.се. заместват.с.„пластмасови“ договори. –.по.аналогия.с.
„пластмасови“.пари..Трети.страни.изместват.двете.страни,.поема-
щи.традиционно.риска.в.традицонните.сделка.и.договор..

Как.да.се.очертае.периметърът.на.моралния риск в.рамките.
на.стандартното.икономическо.понятие?.Английският.философ.Б..
Уилямс.въвежда.понятието.морален късмет (шанс, успех) (10)..
Дали.моралният.шанс.има.шанс?.В.публичния.език.и.в.езика.на.
правото.се.говори.например.за.морални щети..Ако.идеята.за.мо-
рални.загуби.е.социално-приемлива.и.безспорна,.то.по.аналогия.
можем.да.допуснем,.че.съществува.и.морален.успех..Моралният 
риск е липса на морален успех и шанс..Но.освен.анализа.в.анали-
тичната.и.лингвистичната.традиция.философската.рефлексия.вър-
ху.понятието.риск.има.и.други.измерения..Съществуват.няколко 
въпроса,.които.остават.необяснени.докрай.и.са.„встрани“.от.ико-
номическото.разбиране.за.риск:

•. Кои.са.легитимните.основания.за.приемане.на.риска,.има.ли.
той.социално.и.морално-приемлива.цена?

•. Каква.е.ролята.на.извънрационалните.и.неекспертни.оцен-
ки.на.рисковите.ситуации?.Например,.ролята.на.емоциите?.
Дали.приемането.на.риска.е.предварително.действие.и.усло-
вие.за.последващо.рационално.отсъждане?

•. Какво.е.разпределението.на.ролите.на.експерт.и.публика.в.
оценката. на. приемливост. на. риска?. Кой. е. публика?. (или:.
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Кой.е.в.публиката?).Какво.е.рискът.в.общество.с.„публично.
пространство“?.В.какво.е.разликата.между.риска.като.въз-
можност.за.зрелище.и.риска.като.очакване.на.опит?

•. Какво.означава.отстраняване,.премахване.и.справяне.с.риск?.
Какво.е.страх.от.риск?.

Всички. тези. въпроси.имат. етични.измерения,. индивидуален.
психологически.смисъл.и.културни.основания..Те.са.свързани.по-
пряко.с.две.други.понятия.–.юридическото.и.етическото.понятие.
за.риск.

Юридическото разбиране.за.риск.стъпва.върху.модела.на.ре-
алните.партньори,. които.изграждат. сложна.мрежа.от.отношения.
помежду. си. (11)..При. този.подход. се.налага.друг. тип.конструкт.
върху.хаоса.от.обстоятелства,.който.в.последствие.прогностично.
се.оценява.като.предизвикващ.риск..В.този.модел.акцентът.е.вър-
ху.диференцирани роли.на.участниците.в.рисковата.ситуация:.на.
потърпевши,.пострадали.(страдащи),.вземащи.решение,.възполз-
ващи.се,.знаещи,.но.безучастни,.незнаещи.

Третото понятие е етическото..То.е.много.близко.до.юриди-
ческото.и.някои.автори.не.го.отделят,.изтъквайки.наличието.на.не-
избежни.морални.отношения.между.гореспоменатите.партньори..
И.все.пак,.при.етическото.разбиране.се.акцентира.върху.два.мо-
мента,.придаващи.морално.иззмерение.на.понятието.за.риск.

•. Първо,.въвлечените.и.съзнателно.включилите.се.лица.и.гру-
пи.имат.свои.отговорности.за предизвикването и развръз-
ката (изхода) от.рисковата.ситуация..Те.са.в.нея.в.ролята.си.
на.публично.и/или.на.политическо.Аз,.опитвайки.се.да.си.
сътрудничат.с.останалите.субекти.

•. Второ,.всички.участници.имат правото да бъдат включе-
ни.в.знаенето,.обсъждането,.дебата,.преживяването,.реше-
нието..Приема.се,.че.при.оценка.на.рискови.ситуации.мо-
дерното.рисково.мислене.се.обръща.към.и.систематически.
си.служи.както.с.юридическото,.така.и.с.етическото.понятие.
за.риск..

За.да.се.разкрие.рискът.в.неговите.етични.и.културални.изме-
рения,.е.необходимо.да.се.очертае.рамката.от.работни.определения.
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за.етическо.и.културално.и.връзките.между.тях..Нека.възприемем.
използваното.в.анализа.на.културите.на.групи.и.организации.оп-
ределение,.че.културата е съгласие за смисъла,.по.който.стават.
нещата. в. една.общност. (12),. колективна.програмираност.на. ума.
(softwere.на.духа).да.предпочита.едни.неща.(ценности).пред.дру-
ги.(Хофстеде)..Зад.тези.кратки,.наистина.„работни“.дефиниции.са.
скрити.като.зад.завеса.разногласови.дебати.за.връзката „култу-
рално – етическо“.

В.дебатите. се.открояват.два.фундаментални.въпроса:. за.мо-
ралното.превъзходството.на.дадена.култура.(обикновено.–.собст-
вената).и.за.относителността.между.културите..„Ако.човек.използ-
ва.нравствените.стандарти.на.една.култура,.за.да.преценява.друга,.
другата.неизменно.ще.изглежда.по-нискостояща.в.морално.отно-
шение“.(13)..

С.това.умозаключение.се.доближаваме.до.тезата.на.културния.
релативизъм,.че.не.съществуват.универсални.ценности.и.норми..
Културният.релативизъм.е.едновременно.и.принцип за интерпре-
тиране. в. социалното.и.хуманитарното. знание,. ефективен.изсле-
дователски.инструмент.в.рамките.на.интеракционистката.социо-
логическа.и.антропологическа.перспектива..За.нея.фокусно.място.
има.индивидуалният.и.колективен.субективен.опит.и.социалното.
конструиране. на. споделени. разбирания. въз. основата. на. взаимо-
действията.между.хора..

Но.доколко.универсалността.на.етичното.се.запазва.в.относи-
телния.свят.(светове).на.различни.култури?.В.проясняване.на.връз-
ката. „културално.–. етическо“.помагат.идеите.на.П..Рикьор. (14)..
За.разлика.от.своя.голям.опонент.Ю..Хабермас,.за.когото.моралът.
обхваща.само.подлежащите.на.универсализиране.норми,.Рикьор.
се.интересува.преди.всичко.от.прилагането.им.в.ситуации.от.все-
кидневната.практика..В.тълкуването.си.той.изтъква.ценността.и.
изискването.за.автономност.на.индивида..В.този.възглед.за.етика-
та.липсва.абстрактното.и.изкуствено.разделяне.на.рационално.и.
афективно,.етажирането.на.разум,.воля,.желания.и.чувства..Рикьор.
предлага.етика на действията,.а.не.на.убежденията..
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Етичните.норми.са.ситуационно,.т..е..и.културно обусловени,.
доколкото.културата.е.минимум.съгласие.за.смисъла.на.ситуация-
та,.която.е.обща.за.всички.участници..Етичното.е.въпрос.на.съпре-
живяване,.елемент.на.опита.от.съвместен.живот.в.определена.кул-
тура..Така.състраданието.става.много.съществено.за.етиката.съп-
реживяване..„Действащият човек страда.“ (Рикьор)..Моралът.е.
обликът,.който.приема.нашата.реална.загриженост.към.другия..

Съпреживяването.на.нечестност,.обидата.от.злото,.негодува-
нието. към. несправедливостта. е. натрупан. индивидуален. опит. в.
детството.на.всеки..Възприемането.на.чуждото.страдание.е.мора-
лен.въпрос,.силно.повлиян.от.културните.разлики..Бихме.могли.да.
кажем,.че.опитът.ни.сблъсква.с.различен.индивидуален.и.културен.
праг.на.състрадателност.и.съпреживяване.

Връзката.„културално.–.етическо“.е.актуален.дебат.днес.в.кон-
текста.на.търсене.на.модели.за.културно сътрудничество, подхо-
дящи.за.глобалния.свят..В.последните.две.десетилетия.на.засилен.
интерес.към.осмисляне.на.мултикултурализма.е.широко.популярен.
неокласическия модел на.културно.взаимодействие. Той.разглеж-
да.всяко.сътрудничество.между.култури.като.осъществимо.между.
„разумни.егоисти“..Културите.са.аналогични.на.индивидите,.които.
съзнават.и.преследват.интересите.си..Но.дали.„неразумният.алтру-
изъм“.на.една.от.културите.увеличава.шансовете.за.сътрудничест-
во.и.диалог.между.тях?.Винаги.ли.разумният.морален.компромис.
е.по-добър.от.безполезния.морален.жест?

В.контекста.на.търсене.на.отговор.на.тези.въпроси.е.умест-
на.и.друга.аналогия.с.индивидуалните.отношения..„Когато двама 
души се карат, виновен е по-умният“ – гласи.изпитаната.макси-
ма..Доминиращата.култура.е.натоварена.с.по-големи.отговорности.
в.контакта.и.с.очакването.за.морален жест и етика на щедростта, 
от.другата.страна..Когато.има.прояви.на.такъв.неразумен.алтруи-
зъм,.тогава.шансовете.за.постигане.на.културен.диалог.са.повече..
Императивът.за.„равенство.на.участниците“.едва.ли.има.повече.от.
декларативен.смисъл.в.културния.диалог.

В.този.контекст.като.универсални.етични.стандарти.в.култур-
ното.сътрудничество.се.разглеждат.следните.два принципа:
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•. приоритет. на. дълготрайното. сътрудничество. над. кратко-
трайните.интереси;

•. ненарушаване.на.другостта.
Сходни.разбирания.на.етическото,.които.също.са.приложими.

при.осмисляне.на.културата.на.риска,.се.съдържат.в.ситуацион-
ната етика. на.Флетчър. (15)..Към. всяка.проблематична.морална.
ситуация.човек.следва.да.пристъпва,.като.че.ли.е.зареден.с.всички.
етични.норми.и.максими,.но.е.винаги.готов.на.компромис.от.тях..За.
моралното.действие.ключова.си.остава.думата.любов.(в.смисъла.
на.древногръцкото.„agape),.а.не.закон.и.правило..Според.Флетчър.
има.четири.фактора,.от.които.зависи.моралният.избор.и.вземането.
на.етично.решение:

•. прагматизъм:.добро.е.онова,.което.работи.в.ситуацията;
•. релативизъм:.принципите.и.ценностите,.чрез.които.морал-
но.отсъждаме,.са.относителни;

•. позитивизъм:.рационалните.аргументи.са.ограничени.в.сво-
ето.действие,.защото.съществува.емоционална.реалност;

•. персонализъм:.човекът.е.в.центъра.на.всяка.драма..
В.една.по-нова.теория.–.етиката на отношенията –.в.морал-

ната.аргументация.се.тръгва.от.понятието.за.„етично.Аз“.като.ак-
тивно.отношение.(16)..Етичното.„Аз“.се.основава.на.свързаността.
между.индивидите.и.възриемчивостта.им.един.към.друг.в.изграж-
даните. отношения.. За. разлика. от. класическите,. предимно. инди-
видуалистични.етични.системи,.в.които.ударението.е.върху.дългà.
и.принципите,. етиката.на. отношенията. се. гради.от. трите. важни.
съставки:.чувствата, способността за откликване.(като.отговор-
ността.и.откликването се.отделят.като.различни.морални.способ-
ности).и.„доброто здраве“ на междуличностните отношения.

Според.етиката.на. грижата,. за.присъствието.на.моралността.
в. действията,. е. необходимо. активиране. на. естественото. прежи-
вяване.на.човека,.че.е.обгрижен..Важен.е.и.споменът.за.грижата,.
която.някой.е.проявил.към.теб.и.как.точно.си.се.чувствал.тогава..
Именно.този.забравен.спомен.води.до.потребността.да.отговориш.
по.подобен.начин.на.други.хора.и.в.други.ситуации..Здравето.на.
отношенията.се.изгражда.както.от.отношенията.между.Аз.и.други.
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индивиди,.така.и.между.отношенията.на.действащото.Аз.и.„най-
доброто.Аз“..

Понятията. за. общност,. сътрудничество. и. грижа. за. другите.
според. Нодинг. не. са. еталонизирани. в. съвременното. общество..
Те.остават.подчинен.елемент.в.друг.тип.йерархия.от.ценности..В.
другата.ментална.система.индивидуализмът,.постигането.и.състе-
зателността.са.носещата.конструкция..Отношението.към.риска.и.
светът.на.риска.също.се.вписват.в.нея..Но.етиката.на.грижата.и.
сходните Ј подходи.могат.да.предоставят.по-стабилни.опорни.точ-
ки.за.теоретична.интерпретация.на.риска,.ценността.на.рисковото.
поведение.и.обществото.на.риска.като.цяло..

3. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РИСКА КАТО КУЛТУРНА 
РАЗЛИКА: РИСК И ФАТАЛИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА 
КУЛТУРА 

При. проучванията. на. конкретни. параметри. на. сравнително-
културните.разлики.най-често.за.изходно.се.приема.понятието.кул-
турни.практики..Културните практики.се.определят.като.дейнос-
ти,.за.които.съществуват.нормативни.очаквания.за.повтарящи.се.
или.обичайни.действия..Съществен.белег.на.културните.практики.
е,.че.всички.обекти.в.тях.са.социални,.т.е..те.са.социално.конститу-
ирани.(17)..В.този.контекст.се.формулира.и.въпросът:.какво.пред-
ставлява.отношението.към.риска като културна практика?

Приема. се,. че. кроскултурното.изследване.би. трябвало.да. се.
основава.върху.някакви.модели,.а.не.да.е.дескриптивно.(по.подо-
бие.на.народопсихологията)..Кроскултурните.изследвания.се.про-
веждат.на.няколко.равнища:.за.да.установяват.културни разлики 
между хора,. принадлежащи.към.различни.култури,. за.формули-
ране.на.ценностни разлики, на културни модели, а.в.последно.
време.–.и.за.анализ.на.културни продукти..

На. всички. равнища. е. показана. културната. разлика. във.въз-
приемането на риска..Под.възприемане.на.риск.се.има.предвид.
субективното.отсъждане.на.хората.от.една.общност.за.параметрите.
и.честотата.на.риска.
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Изследователите. са. единодушни,. че. особеностите. на. дадена.
култура. оказват. влияние. върху такъв. компонент. като пробаби-
листското (вероятностното) мислене..В.сравнително-културните.
изследвания.е.показана.важността.на.фактора.култура.при.индиви-
дуалните.различия.между.хората,.йерархията.от.ценни.личностни.
качества.и.моделите.на.общуване..Проучвания.в.етнопсихологията.
(18).посочват.като.твърде.съществени.разликите в атрибутира-
нето на причини за случване на събития.при.представители.на.
различни.национални.култури.

Социалните. антрополози. Мари. Дъглас. и. Арон. Вилдавски.
предлагат. като. че. ли. най-прецизен. цялостен. културен. модел. на.
възприемането.на.риска..Възгледите.за.риска.според.двамата.ав-
тори. се.произвеждат.и.поддържат.от. социалните. структури..Съ-
ществуват.четири културни предпочитания. Те.се.определят.на.
базата.на.два.критерия.–.grid.и.group.(мрежа.и.група)..

При.висока.груповост.и.висока.мрежовост.е.налице.йерархич-
на.kултурата..Там.има.относително.висок.риск от престъпност,.
страх.от.престъпност.и.от.всякакви.рискове,.които.нарушават.реда.
в.обществото.

При.висока.мрежовост.и.ниска.груповост.културата.е.егали-
тарна..В.такива.общества.вниманието.на.хората.се.насочва.към.
малко.вероятни,.но.високо.катастрофични.рискове.(ядрената без-
опасност)..Страхът.от.всякакъв.риск от катастрофи.често.държи.
хората.принудително.заедно.в.общности,.групи.и.общества.

При.ниска.груповост.и.ниска.мрежовост.културата.е.индиви-
дуалистична..Конкуренцията.от.пазарен. тип. е.модел. за.повече-
то.отношения.в.подобни.общности.и.общества..Обект.на.рискови.
оценки.са.предимно.явленията,.които.могат.да.попречат.на.пазара.
(страх от война)..

При.висока.мрежовост.и.ниска.груповост.имаме.фаталисти-
чен.тип.култура..Тук.няма.възможност.за.предпазване.от.риск.и.
няма страх от риск..В.такава.култура.всичко.е.риск.или.нищо.не.
е.рисково.

На. основа. на. този.модел,. колкото.и. опростен.и. изкуствен.и.
да.изглежда.той,.се.допуска.и.доказва,.че.колкото.по-егалитарни.и.
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склонни.към.солидарност.са.индивидите.в.дадена.култура,.толкова.
повече.те.се.тревожат.от.екологичните.проблеми.и.глобалния.риск..
Колкото.по-йерархични.и.индивидуалистични.са,.толкова.по-малко.
е.разпространено.подобно.възприятие.на.риска.(19)..Използваният.
модел,.както.и.други.подобни,.които.обясняват.различни.култур-
ни.разлики,.би.трябвало.да.е.приложим.и.към.други.индивидуал-
ни.или.групови.признаци..В.случая.кроскултурната разлика на 
„отношението към риска“.е.разлика.и.по.полов.признак..Мъже-
те.и.жените.имат.различно.възприятие.на.риска..В.изследванията.
например.е.показано,.че.жените.оценяват.дадена.специализирана.
експертна. дейност. като. по-рискова,. отколкото. мъжете.. Проучва-
ни.са.рискови решения в три области: инвестиции, медицина, 
академична дейност..

Сравненията.между.културни продукти.(Weber,.Е.,.Sokolovs-
ka,.J).установяват,.че.ако.националната.културна.специфичност.в.
тях.е.резултат.от.дългосрочни.културни.ценности,.а.не.от.текущата.
социокултурна.среда,. то. те. се. закрепват.в. анонимното.публично.
пространство. чрез. определени. културни.форми,. например. –. по-
словици,.фрази,.съвети,.предавани.между.поколения..Ако.тези.раз-
лики.не.са.свързани.с.дълготрайните.ценности,.а.са.злободневни.
(стимулирани.от.имитация.на.рекламни.текстове,.популярни.фрази.
на.медийни.и.политически.лица,.шоу.звезди.и.др.),.те.не се преда-
ват.като.културни.послания.

За.обясненията.на.отношението.към.риска.като.културна.разли-
ка. изследователката. Елке. Вебер. формулира. т. нар. хипотеза за 
мекото падане.(cushion-“подложката,.възглавничка“).(20)..Според.
тази.хипотеза,.хората.в.колективистичните.общества.с.по-голяма.ве-
роятност.очакват.да.получат.помощ,.когато.са.в.нужда,.отколкото.в.
индивидуалистичните..Може.и.да.е.неочаквано.като.извод,.но.в ко-
лективистичните култури хората са в по-голяма степен склон-
ни към риск,.отколкото.в.индивидуалистичните..Конкретно.проуч-
ване.показва,.че.китайците.(от.КНР).са.склонни.в.по-висока.степен.
да.поемат.финансов.риск,.отколкото.американците..Китайските.по-
словици.са.в.по-голяма.степен.възхваляващи,.а.не.санкциониращи.
формите.на.рисковото.поведение,.отколкото.американските.
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Тези.изводи.са.в.корелация.с.по-отдавнашни.проучвания.от.80-
те. години,. които. показват,. че. протестантската. трудова. етика. със.
силния.си.индивидуализъм,.толкова.силно.закрепена.в.културната.
система.на.американизма,.е.резистентна.към.поемането.на.риск..
Високото.оценяване.на.труда,.печалбата,.забогатяването,.пестене-
то.на.време.и.пари,.инвестирането.не.са.в.правопропорционална.
връзка.с.приоритетното.място.на.поемането.на.риск.в.ценностната.
йерархия.

Според.един.от.най-широко.прилаганите.модели.на.обяснение.
на.културните.разлики.–.на.Г..Хофстеде,.възприемането на риска 
се.свързва.с.един.от.четирите.основни.параметри.на.културните.
разлики.(21)..„Избягването на несигурността“.(неопределеност-
та).може.да.се.определи.като.степента,.до.която.членовете.на.да-
дена. култура. се. чувстват. застрашени. от. непознати. и. несигурни.
ситуации..Има.общества,.в.които.неопределеността.на.бъдещето.
тревожи.хората,.както.и.обратното..За.такива.култури.е.характерна.
съответно.висока.или.ниска.зависимост.от.експерти.при.разреша-
ването.на.проблемите,.както.и.малка.или.голяма.готовност.на.ин-
дивидуалното.съзнание.да.се.справя.с.тях..

Общества,.които.слабо.избягват.несигурността,.по-лесно.при-
емат.начин.на.поведение.и.мислене,.различен.от.собственото.им,.
защото.то.е.предизвиква.усещане.за.заплаха.у.тях..Там.хората.имат.
готовност.за.индивидуално.справяне.с.проблемите.и.неизвестност-
та.. Такива. са. скандинавските. държави,. Холандия,. Великобрита-
ния..Индивидите.в.обществата,.които.силно избягват риска,. се.
стремят.по.различен.начин.„да надвият бъдещето“:.чрез.емоцио-
налност.и.агресивност.в.поведението,.чрез.допълнителни.правила.
и.институции,.които.поддържат.сигурността.и.предпазват.от.риск,.
чрез.повече.закони,.традиции,.канони.(в.т.ч..–.и.религиозни)..Гър-
ция,.Португалия.и.латиноамериканските.държави.са.според.пове-
чето.изследвания. с.най-висок.коефициент.на.избягване.на.неси-
гурността.

Има.основания.да.разглеждаме.България.като.страна.по-ско-
ро.със.силен.стремеж.за.избягване.на.несигурността.(22)..Българ-
ската.култура.възпроизвежда индивиди с външна локализация 
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на контрол, които.по-скоро.приемат,. че. някой. друг. е. отговорен.
за.неуспехите.и.нещастията,.които.им.се.случват..В.семейството,.
училището.и.в.обществото.авторитетът.и.властта.не.се.упражняват.
на.принципна.основа,.а.по.каприз..Родители,.които.с.едната.ръка.
наказват,.а.с.другата.–.аплодират.детето.за.нередности,.му.помагат.
да.си.формира,.когато.порасне,.„андрешковско поведение“..Кул-
турна.норма.е.възрастните.да.намират.детските.неетични.прояви.
от. яслата. до. пълнолетието. за. безобидни,. сладки,. естествени.по-
стъпки.на.„гяволета“..Адмирациите.им.забавят.моралната.зрялост.
и.вътрешната.локализация.на.контрола.

Типично.е.мълчаливото упование на.съдбата,.чудото,.шан-
са..То.подхранва.фаталистичните.нагласи..Нуждата.от.отстояване.
на.себе.си.е.направила.вярата.в.късмета-чудо.опора.за.българина..
Прекъснатото.историческо.битие.поражда.недоверие.в.рационал-
ния.ход.на.нещата..От.тук.произтича.констатираната.от.чужденци-
бизнесмени.у.нас.ирационалност в деловото поведение.на.бъл-
гарина,.както.и.високата.степен.на.пасивност.и.фатализъм..Специ-
алните.изследвания.сочат,.че.едва.в.последните.десетина.години.
тези. характерни. черти. отстъпват. на. по-заден. план. в. групата. на.
български.бизнесмени.и.предприемачи.(23)..Все.пак,.в.българската.
организационна.култура.остават.типични.характерни.национални.
черти..Изследвания.на.български.организации.например.показват,.
че.у.нас.мениджърите. се. занимават.повече. с.детайли,. отколкото.
колегите.им.в.други.държави..Характерна.е.и.сравнително.ниската.
готовност за поемане на мениджърски риск.

Възприемането. на. страданието като естествено състояние.
също.е.свързано.с.отношението.към.риска..Българинът.като.че.ли.
обича.да.е.нещастен..Мазохизмът.се.култивира.чрез.каналите.на.
социализация.. Авторитарните,. забраняващи. стратегии. институ-
ции.пораждат.мазохистично.съзнание..Пасивността.в.поведението.
и.мисленето.е.свързана.и.с.православната.християнска.традиция,.
проповядваща.покорство.и.смирение..В.православния.храм.„мири-
ше.на.страдание“..

Българската.култура.се.характеризира.с.ниска прозрачност на 
опита, т.е..с.нежелание.да.се.покаже.и.предаде.на.други.начинът.
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за.постигане.на.ефективен.резултат..Позицията.на.не-включеност.
е.свързана.с.катастрофична интерпретация на външния свят, 
започвайки.от.колегата.и.другия.отдел.и.разпростирайки.се.по.ця-
лото.земно.кълбо..

И. до. днес. впечатлява. проникновения. сравнително-културен.
анализ. на. българския.манталитет,. направен. от.Пенчо.Славейков.
(“Българската.народна.песен“,.1904.г):“Българите.напомнят.сред-
новековните. евреи,. отвсякъде. гонени. и. преследвани,. намиращи.
покой.и.малка.утеха.при.домашната.камина..Търпение.и.вечно.тър-
пение.–.тази.добродетел.на.товарните.животни.е.станала.с.векове.
и.негова. единствена.добродетел..Робският.живот. го. е. научил.на.
спокойствие,.предпазливост,.пестеливост.и.го.е.удържал.в.пашкул-
но.умствено.състояние,.в.каквото.го.е.сварил..Това.са.черти.в.един.
характер.колкото.положителни,.толкова.и.отрицателни..А.те.вече.
водят.със.себе.си.безволие,.плахост.и.подозрителност,.скритост.и.
хитрина...Това.е.то.характерът.на.българина.“

За.културата.на.риска.са.показателни.резултатите.и.от.друг.тип.
проучвания..Съществуват.например.множество.емпирични.излед-
вания.за.това.доколко хората са убедени, че съдбата им зависи 
от самите тях или от външни фактори,.които.те.не.могат.да.кон-
тролират..В.подобен.тип.проучвания.(на.World.Www.Values.Survey,.
например).всъщност.се.наблюдават.два.параметъра,.между.които.
не.винаги.има.зависимост:.контрол.върху.живота.и.контрол.върху.
успеха..И.двата.резултат.от.тези.изследвания.са.показателни.за.въз-
приемането.на.риска,.но.първият.е.в.по-директна.степен.свързан.
със.социалната.представа.за.риск.

Интерес.предизвикват.резултатите.от.последни.сравнително-
културни.анализи..Според.представително.десетгодишно.проучва-
не.от.1994–2004.г..България.е.„европейски.първенец.по.суеверие“.
(24)..Само.7,6.%.от.българите.са.твърдо.убедени.в.безсмислието.на.
употребата.на.талисмани,.а.вярващите.във.фокуси.и.чудеса.у.нас.са.
около.55.%..България.е.европейски.първенец.по.вяра.в.хороскопи:.
16,2.%.се.консултират.с.тях.всеки.ден..Животът.се.възприема.като.
предначертан,.в.това.число.–.и.възможността.да.рискуваш,.да.ус-
пееш.в.рисково.начинание..

Глава втора. Социално конструиране на риска...



52

4. РИСКЪТ В ПОСТМОДЕРНАТА МЕНИДЖЪРСКА ЕТИКА 

През.последните.години.понятието.„постмодерност“.започва.
да.става.интересно.и.в.мениджърските.науки.(25)..Изследователите.
на.организациите.и.тяхното.управление.откриват.ценни.аналогии.
и.подходи.в.идеите.на.Фуко,.Дерида.и.всички.големи.мислители,.с.
чиито.имена.философите.и.хуманитаристите.изобщо.свързват.пос-
тмодернизма,. деконструктивизма. и. некласическо. мислене.. Нека.
припомним,.че.некласическото.най-общо.е.търсенето.на.алтерна-
тивни.на.класическата.рационалност.в диалога и комуникацията..
Постмодерните. мениджърски. теории. правят. опит. за. концепту-
ализиране.на.организацията в.някои.нови.плоскости,.например.
–.като тяло и телесност.

Понятието.тяло.е.конструкт,.създаден.и.използван.от.биоло-
гията..Моделът. за.тялото като организъм. е. бил. водещ..Тялото.
е. универсален.и.преносим.природен.обект,. за. който.могат. да. се.
събират,.трупат.и.складират.обективни.знания..Тялото.е.мислено.
като.норма или отклонение от нормата..Намирането,.обяснението.
и.отстраняването.на.разлики.между.нормалното.за.тялото.и.пато-
логичните.отклонения.от.него.е.водеща.стратегия.на.мислене..Тази.
класическа.парадигма.е.откриваема.в.класическия.мениджмънт.

Изследването.на.тялото.е.превърнало.анатомията.и.патоанато-
мията.в.главна.обяснителна.конструкция..Анатомията се превръ-
ща в доминиращ модел на организационния живот,.както.и.в.
еталон.за.връзки.между.елементите.на.тялото.(цялото)..Някои.ав-
тори.въвеждат.понятието.„култура на дисекцията“.като.образец.
за.подход.във.всички.области.(26)..Тази.култура.се.характеризира.
с.два.символа.–.скалпелът и огледалото..Скалпелът.играе.воде-
ща.роля.като.средство.за.разсичане.на.тялото.с.цел.изследването.и.
лекуването.му..Огледалото.отразява.насеченото.тяло,.то.е.символ.
на.собственото.Аз,.създавано.и.в.процеса.на.посичане.на.тялото..
Двете.метафори.са.приложими.за.разбиране.на.това.какво.прави.
мениджърът,.управляващ.организацията..Философската.основа.за.
разбиране.на.тялото.като.обект.е.декартовото.разделяне на тяло 
и душа..Тялото.е.инструмент,.то.се.осмисля.чрез.метафори,.които.
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го.разкриват.инструментално;.тялото.е.машина,.която.„работи“.и.
служи.на.душата..

Класическото.разбиране.за.тяло.е.залегнало.в.основата.на.тео-
рията.за.управление.на.организациите..Потребността.да.се.контро-
лира.(тялото).е.основна.задача.за.някои.от.най-важните.направле-
ния.в.теорията.за.организациите.–.научния.мениджмънт.и.школа-
та.за.човешките.отношения..Стандартизацията.на.движенията.на.
човешкото.тяло.при.изпълнение.на.трудовите.задачи.като.цел.(за.
Фр..Тейлър).е.пример.за.такъв.подход..Изцяло.в.тази.класическа.
парадигма.е.разположен.опитът.да.се.„изцеди“.(to.extract.е.използ-
ваният.от.Тейлър.глагол.в.случая).знание.от.работниците.за.самите.
тях,.да.се.превърне.то.в.мениджърско.знание.и.умение.с.цел.по-
ефективен.контрол.

В. по-късен. вариант. на. мениджърските. теории. (например,. в.
т.нар..„нежно“.направление.в.мениджмънта.на.човешките.ресур-
си).се.говори.вече.за.„сърцата и умовете“.на.служителите.(27)..
Примери.за.стратегии,.основаващи.се.на.това.разбиране.за.тяло.са.
всички.модерни.стратегии.на.упълномощаване.и.на.овластяване.на.
служителите,.стратегията.за.„обучаваща.организация“,.теорията.за.
човешкия.капитал,.практиката.за.инсталиране.на.скрити.камери,.
всички.опити.за.наблюдение.на.работното.място..

През. последните. две. десетилетия. се. очертава. друг. начин. за.
концептуализиране.на.тялото..Основното.в.него.е.разбирането,.че.
тялото не е биологически контейнер.за.личността..Тялото.може 
да бъде конструирано.от.различни.исторически,.психологически,.
културни.и.социални.фактори.(мода,.медии,.политическа.система,.
диетично.хранене,.спортуване,.шоу.бизнес,. акселерация,.субкул-
тури.и.др)..Някои.социолози.и.футуролози.формулират.явление-
то.разкъсване.на. тясната. връзка.между. тяло.и.идентичност.като.
процес.на.освобождаване на човека от неговата телесност..Тех-
нологиите.се.разглеждат.като.еманципираща.сила,.в.т.ч..–.и.като.
отделящи.и.освобождаващи.човека.от.чувството.му.на.вмъкнатост.
в.тялото..Информационните.технологии.предоставят.възможности.
за. отвъдтелесни или постчовешки форми на съществуване.
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(според.израза.на.Фийдърстоун.и.Бъроус)..Бягството.от.телесност-
та.не.е.вече.илюзия,.болест,.или.болезнена.илюзия..

Новата. телесност. води. до. нова. общностност.. Виртуалната.
организация. е. пример. за. това.. Човешките. същества. започват. да.
си.взаимодействат.и.съотнасят.като.„чисти.съзнания“..Още.през.
1989.г..Ж..Бодрияр.предрича,.че.човечеството.навлиза.в.т.нар..„при-
митивно.общество.на.бъдещето“,.в.което.„ние.си.взаимодействаме,.
без.да.се.докосваме,.разговаряме,.без.да.произнасяме.нито.дума,.
дискутираме,.без.да.се.виждаме.“.Свърхнатоварването.с.информа-
ция.банализира.иновациите.и.интереса.към.нея..Човек.пребивава.в.
конформно.състояние.на.насоченост.към.другите.с.висока степен 
на апатия и съгласие.с.тях.

Възприятието и разбирането за риск.съществено.се.дефор-
мират.в.подобен.тип.култура..

Едно.от.измеренията.на.постмодерното.глобално.общество.е.
релативизацията (28). Тя.се.преживява.като.объркване,.съмнение.
и. страх.. Нейният. основен. белег. е. несигурността,. подложена. на.
различни.концептуализации..Натрапваща.е.общата.визия,.че.днес.
се.конструира.един.свят на спешност, на боледуване..Културните.
традиции.също.се релативизират..Субектите.се.чувстват.несигур-
ни в собствената си традиция, а.не.само,.когато.се.конфронтират.
с.друга..Пребиваването.в.несигурност променя прага на възпри-
емчивост на рисковете при.отделния.човек.

Индивидуалните.аспекти.на.релативизацията.се.описват.добре.с.
една.идея.на.П..Бъргър.от.80-те.години.на.миналия.век.(29)..Той.го-
вори.за.дилемата.на.еретика,.за.„еретичния императив“ на съвре-
менния човек..Изборът.на.собствена.позиция.поставя.човека.в.по-
зицията.на.еретика.от.древността.и.средновековието..Всички днес 
са еретици..Традициите,.каквито.и.да.са,.нямат.онова.значение,.след.
като.човек.винаги.е.в.еретично.противопоставяне.спрямо.тях.

В.релативизирания.глобален.свят.етичните стандарти се въз-
приемат като международни норми много.по-директно.и.недву-
смислено, отколкото.когато.и.да.е.било.в.миналото..В.глобалната.
култура.етиката е станала и международна норма, тя е соци-
ално конструирана мода..Международните.норми.непрекъснато.
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„пътуват“.от.някъде.нанякъде..Подобен.номадски.начин.на.живот,.
преди.да.се.превърне.в.характерно.ежедневие.за.някои.хора.(глоба-
лите.или.новите.номади),.е.присъщ.първоначално.на.стандартите..
Пътувайки.от.институция.в.институция,.от.държава.в.държава,.от.
декларация.в.декларация,.от.договор.в.договор,.международните.
норми. се. видоизменят:. теоретизират,. адаптират,. опростяват. се. и.
се.превеждат..Последната.модификация.–.културният превод.–.е.
доста.съществена..Mеждународните.норми.се.формулират.от.меж-
дународни.институции..Организации.като.Световната.Банка,.Обe-
динените.нации,.Европейски.съюз.действат.като.предприемачи, 
предлагащи нови норми на глобалния пазар..„Пристигайки“.в.
дадена.страна,.нормите.се.деконтекстуализират.в.местната.соци-
ална.и.културна.среда..Там.те.едновременно.с.деконтекстуализа-
цията.се.рационализират,.като.биват.подвеждани.към.всекиднев-
ната.практика.на. служители,. администратори,.професионалисти,.
бизнесмени,.политици,.интелектуалци,.медиатори.и.др.

Държавното.управление,.бизнесът,.публичните.услуги,.съдеб-
ната. система,. образователната. администрация. в. дадена. страна.и.
култура.често.размиват.международните.стандарти..Но.значител-
на.част.от.елитите.в.местните.институции.търсят международна 
легитимност и поради това са „отворени“ към езика на меж-
дународните норми,.в.това.число.–.и.към.езика.на.етичните.стан-
дарти..Елементи.на.този.език.са.например.термините.етични.коде-
кси,.прозрачност,.омбудсман,.антикорупционни.практики,.етична.
инфраструктура,.етика.в.публичните.услуги.и.др..Етичните.стан-
дарти.са.морален.дискурс.на.елитите.и.първа.стъпка.в.социалното.
им.инкорпориране..

В.стандартния.международен.морален.дискурс.функционира.
и. понятието.нулев риск.. То. е. проблематично,. така. както.и. тер-
минът.нулева.толерантност..Някои.приложни.етици.предлагат.да.
се.използва.понятието.„риск всеки ден“.(30).Дали.да.се.използва.
едно.или.друго.понятие. като. „окултурен“. етичен. стандарт,. е. въ-
прос.на.експертна.практика,.приложно-етическия.анализ.и....кул-
турна.адаптация.

Един.друг.теоретичен.модел.за.определяне.на.постмодерния.
мениджмънт. е. т.нар..мениджмънт на участието.. Акоф. (31). го.
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определя.като.интерактивен мениджмънт..Той.се.основава.вър-
ху.понятието.за.организация.като.жива.социална.система,.имаща.
за.цел.удовлетворяването.на.всички.участници.и.потърпевши.от.
дейността Ј.. Тази.интерактивна. същност. задължава. ръководите-
лите.да.проектират.идеално бъдеще (визия),.което.да.се.тълкува.по.
начин.различен,.но.приемлив за всеки участник.в.интерактивната.
организация..Подобен.краен.резултат.се.постига.чрез.продължа-
ващ непрекъснато диалог.за.това.как.да.се.преодолява.пропаст-
та.между.сегашното.състояние.и.желаното.бъдеще.на.общността..
Културата.на.участие.означава.гъвкав.преход.от.външно.контроли-
рани.общности.със.силни.външни.авторитети,.които.задават.цели,.
смисъл.и.ценности.на.организацията,.кьм.самоконтролиращи се 
и самоупраляващи се общности..

Интересът.към.нови.интерпретации.намира.израз.в.появата.на.
редица. магистърски. университетски. програми. по. „Постмодерен.
мениджмънт“.(32)..Целта.им.е.да.подготвят.ефективни.и.ефикасни.
мениджъри-лидери.в.мултикултурния.рисков.свят,.а.основен.обра-
зователен.фокус.е.обучението.на.комуникации.в.рискови.условия..

Една. от. най-точните. характеристики. на. съвременното. об-
щество. е,. че. то. е. рисково. общество.. Тази. глобална. особеност. е.
следствие.дори.само.от.развитието.на.мегатехнологиите..Общите.
черти.на.всички.измерения.на.човешкия.живот.са.несигурността.
и.неопределеността..Това.изисква.компенсационният.принцип.да.
се.прилага.във.всичко..Действията по отстраняване на вредите,.
предпазването. и. профилактиката,. „следоперативните. намеси“. са.
задължителен.елемент.във.всичко:.от.ядрената.енергетика.до.соци-
алното.осигуряване..Принципът за сигурност.от.технологически,.
политически.и.икономически.става етически и културен..Чрез.
него.човек.се.стреми.да.редуцира.риска.

Един.футуролог.дефинира.днешното.общество.като.общество,.
което.очаква.WIA.(Worst.Imaginable.Accident)..На.български.бихме.
могли.да.кажем:.очаква НЛО (Нeизвестното Лошо Обстоятелс-
тво)..Няма.обаче.никакъв.психологически.или.технологичен.меха-
низъм,.икономическа.или.политическа.структура,.която.да.гаран-
тира.сигурността.ни.пред.НЛО.
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Хората.днес.се.сблъскват.с.проблеми,.повечето.от.които.имат.
много. скъпи. решения..Етиката като инструмент. има. предимс-
твото,.че.е.изгодна.икономически:.етичното поведение е безплат-
но..Етиката.на.цивилизованото.действие.предполага.по-разширен.
времеви.хоризонт.за.оценка.на.риска..Тя.излиза.извън.рамките.на.
сегашното..Традиционната.етика.приема.доброто.като.еднакво.във.
всяко.време.и.винаги.като.някакво.конкретно.и.моментно.добро..
Сега.моралният „хоризонт“ се. разширява. и. бъдещето. има. по-
широк.периметър..А.„бъдещето.е.неопределено.като.тревата.“.(Й..
Бродски)..Правата.и.задълженията.на.човека.към бъдещето.са.не-
симетрични..В.бъдеща.времева.перспектива.човек.има.по-скоро 
задължения, отколкото права..Принципът.за.отговорността.до-
минира.над.принципа.за.правата..Защото.въпроси.от.типа.„Какво.
бъдещето.е.направило.за.мене?“.и.„Уважава.ли.то.моите.права?“.са.
лишени.от.смисъл.
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• Глава  т рета  •

МОРАЛНИ РИСКОВЕ В ИКОНОМИКАТА�

�. ИКОНОМИКАТА – СФЕРА НА НЕСИГУРНОСТ  
И РИСК

Несигурността. и. рискът. са. опасни. за. предприемачите,. тъй.
като. директно. застрашават. основната. цел. на. бизнеса. –. печалба-
та..Анализ.на.трите.величини.–.риск,.несигурност.и.печалба.–.и.
взаимовръзката.им.се.среща.още.в.емблематичния.труд.на.Франк.
Найт.(2).от.1921.г. Авторът.акцентира.на.важността.в.бизнеса.да.
се.прави.правилна.преценка.и.да.се.взимат.правилни.решения,.т.е..
важността.на.отговорното.бизнес.управление.

„Несигурност“ означава,.че.бъдещите.събития.са.изцяло.неиз-
вестни.към.определен.момент,.т.е..бъдещето.е.несигурно.и.никой.
не.знае.какво.ще.се.случи.(6)..Това.състояние.е.твърде.характерно.
за.свободния.пазар.

„Риск“.също.означава,.че.бъдещите.събития.са.неизвестни,.но.
същевременно.–.всички.възможности.са.предварително.известни.
(6)..С.други.думи,.рискът.е.несигурност,.при.която.обаче.има.си-
гурност.на.възможностите.за.бъдещо.развитие..Учебникарски.при-
мер.за.това.е.играта.на.рулетка.–.числата.са.от.1.до.35.и.топчето.
пада.на.едно.от.тях,.но.не.е.сигурно.на.кое..Аналогията.между.биз-
неса.и.играта.е.често.използвана..В.случая.тя.онагледява.това,.че.
както.несигурността.и.рискът.не.пречат.на.завъртането.на.рулет-
ката,.т.е..на.играта,.така.те.не.пречат.на.съществуването.на.пазара.
като.цяло,.но.са.сериозна.опасност.за.играчите.(бизнес.агентите)..
Рискът.обикновено.се.възприема.като.опасна.възможност..В.бизне-

1. .Доц. д-р Валентина Драмалиева, катедра „Философия“, 
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са.най-опасната.възможност.е.загубата.и.това.е.най-големият.риск..
Но.има.и.много.други.–.конкретни.рискове,.причиняващи.загуби.

Несигурността. влияе. негативно. както. върху. мотивацията. за.
бизнес,.така.и.върху.поведението.на.икономическите.агенти..За-
това.тя.самата.също.се.възприема.като.риск.за.бизнеса..Несигурно-
стта.променя.времевите.нагласи.и.планове.–.настоящето.се.абсолю-
тизира. и. напълно. измества. мисълта. за. бъдещето.. Това. води. до.
търсенето.на.печалба.предимно.„тук.и.сега“.и.често.(съвсем.не-
етично).„на.всяка.цена“..Доминират.краткосрочни.стратегии,.тър-
сене.на.висока.и.бърза.възвращаемост.на.инвестициите,.свиване.
на. пазара,. нелоялна. конкуренция.. При. повишена. несигурност. у.
бизнес.агентите.като.че.ли.отсъства.мисълта.за.утре,.за.оставане.
на.пазара,.за.развитие.на.бизнеса.и.съответно.–.за.добрия.имидж,.
насочен.главно.към.бъдещето.му..От.психологическа.гледна.точка.
това.е.път.към.нелоялната.конкуренция.–.търсене.на.максимална.
и.бърза.печалба,.без.да.се.зачитат.основни.етични.стандарти,.като.
се.допускат.дори.измами.и.грабежи..За.икономиката.е.от.значение.
несигурността.относно.природните.събития,.а.също.и.тази,.относ-
но. човешките. действия. –. индивидуални. или. организирани. (вкл..
политически:.неспазване.на. законите,. чести. законови.и.данъчни.
промени,. намеса. в. цените,. инфлация,. национализация,. и. др.)(6)..
Рискът.от.увеличаване.на.несигурността.демотивира.бизнеса.или.
го.прави.неетичен.

Според. съвременната. теория.несигурността. в. голяма. степен.
се.дължи.на.информационната асиметрия.–.нееднакво.и.неравно-
мерно.разпределение.на.информацията.в.резултат.на:.1).ограниче
на рационалност.–.естествената.неспособност.на.индивидите.да.
знаят.всичко.за.заобикалящия.ги.безкраен.свят.и.да.владеят.цялото.
познание;.2).комплексност –.присъща.на.явленията.сложност,.коя-
то.ги.прави.непредвидими;.3).опортюнизъм –.нежелание.на.пазар-
ните.субекти.открито.и.честно.да.обменят.информация,.склонност.
към.измама.и.защита.единствено.на.личния.интерес.при.сделките.

Психологизмът. и. моралната. обвързаност. на. категорията.
„опортюнизъм“.ясно.показват,.че.съвременното.икономическо.ми-
слене.анализира.не.само.обективни.икономически.отношения,.но.
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и.човешкия.фактор.с.неговата.ценностна.система.и.универсални.
качествата.на.личността,.като.отчита.влиянието.им.върху.развити-
ето.на.икономическите.процеси..Опортюнизмът.има.голямо.въз-
действие.върху.пазара.и.е.въведен.като.икономическа.категория.от.
Оливър.Уилямсън.през.1975.г.(7)..И.ограничената.рационалност,.
и. комплексността,. и. опортюнизмът. пораждат. допълнителна. ат-
мосфера.на.несигурност.на.пазара..Това.създава.условия.за.асиме-
трично.(неравномерно).разпределение.на.информацията.в.пазар-
ната.среда..В.книгата.„Пазари.и.йерархии“.(4).Оливър.Уилямсън.
изказва.идеята,.че.именно.затова.в.условията.на.информационна.
асиметрия. пазарите. се. отклоняват. от. поведенческите. модели. на.
традиционния.икономикс.

Още.на.стартовата.позиция.в.бизнеса.предприемачите.целят.
печалба,.но.знаят,.че.съществува.и.риск.от.загуба..Те.са.наясно,.че.
бизнесът.в.голяма.степен.е.поемане.на.риск.срещу.възвращаемост..
Те. приемат,. че. сигурна. печалба. няма.и. затова. още.повече. пола-
гат.усилия.да.предотвратят.риска.от.неуспех..Те.винаги.действат.
в.среда.на.неизвестност.и.несигурност,.но.почти.никога.не.желаят.
съзнателно.да.поемат.риск. (6)..Те.очакват.печалба.и.искат.да.се.
разграничат. от. риска.. Затова.полагат.целенасочени.усилия.да. го.
елиминират.и. търсят.в.бизнеса.„максимална.възвращаемост.при.
минимален. риск“..Предприемачите. опитват. да. преодолеят. риска.
като.го.предотвратяват,.избягват,.намаляват,.преразпределят,.тран-
сформират,.прехвърлят..Затова.за.съвременния.мениджмънт.е.все.
по-важно.както.изучаването.и.познаването.на.риска,.така.също.и.
управлението.на.риска.

За. предотвратяване. на. риска. бизнесът. отделя. специален. ре-
сурс.под.формата.на.транзакционни.разходи..Чрез.тях.именно.се.
намалява.рискът.и.се.гарантира.трайно.устойчиво.и.взаимно.из-
годно.(справедливо).пазарно.поведение..Подсигуряването.е.срещу.
рискове,.които.възникват.в.процеса.на.договаряне,.в.самите.дого-
вори.или.от.неизпълнение.на.договорите..Видовете.транзакцион-
ни.разходи.онагледяват.множеството.общи.рискове,.пред.които.е.
изправен.всеки.предприемач.в.бизнеса.(8).
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Застраховането. е. друг. начин. за. предотвратяване. на. риска..
То.се.обособява.като.отделен.бизнес,.който.печели.от.поемане.и.
трансформация.на.чужд.риск..Най-често.се.прехвърля.риск.от.про-
изшествие.или.бедствие..Застрахователите.приемат.и.управляват.
рисковете,.които.са.им.прехвърлени.от.застрахованите.и.възмездя-
ват.щетите,.понесени.в.резултат.на.реализиране.на.застраховател-
ния.риск..Взаимоотношенията.в.този.бизнес.са.подчинени.на.два.
основни.морални.принципа.–.принципа.на.доверието.и.принципа.
на.солидарността.и.взаимопомощта.

Борбата.срещу.риска.включва.и.това,.че.всички.фирми.начис-
ляват.премии.за.рискове,.които.те.поемат.заради.своите.клиенти.
и.така.формират.част.от.печалбата.си..Кредиторите.например.на-
числяват.премии.заради.риск.от.невръщане,.акционерите.в.пред-
приятие.–.заради.риска.да.инвестират,.а.всички.в.бизнеса.–.заради.
пазарната.несигурност.и.риска.от.загуба.

Преразпределянето. и. трансферирането. на. риск. е. същината.
на.модерната.икономика.–.рискът.вече.се.търгува..Правителства,.
банки,.капиталови.пазари,.застрахователни.компании.–.всички.се.
включват. със. съответни.финансови. инструменти.. Това. дава. въз-
можност.на.предприемачите.да.поемат.повече.риск,.банките.да.се.
освободят.от.риска,.търговците.–.да.се.осигурят.срещу.риска.от.
евентуални.загуби,. а. застрахователите.–.да.печелят.от.риска. (3)..
Тези.съвременни.промени.в.икономическата.среда.стимулират.по-
зитивно.бизнеса,. защото. го.освобождават.от.несигурността.и. го.
облекчават.

Но. в. същото. време ситуацията. произвежда. нов. специфичен.
морален.риск..Трансформацията.на.риска.пречи.за.разумния.избор.
на.икономически.правилно.поведение;.предизвиква.икономически.
волунтаризъм;. вреди. на. пазарната. дисциплина. и. рационалност;.
създава.един.нов.изкуствен.пазарен.свят,.който.кара.пазарите.да.се.
отклоняват.от.поведенските.модели.на.традиционния.икономикс..
Някои.дори.смятат,.че.моралните.рискове.днес.в.голяма.степен.из-
местват.собствените.бизнес.рискове.
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2. МЯСТОТО НА МОРАЛА В СЪВРЕМЕННАТА 
ИКОНОМИКА

Както.във.всяка.обществена.сфера,.така.и.в.икономическата,.
моралът.има.своето.място.на.отдавна.утвърден.регулатор.на.по-
ведението.и.отношенията.между.хората..Факт.е.обаче,.че.днес.все.
повече.се.разчита.на.морала.в.икономическата.среда..Причините.за.
това.са,.от.една.страна,.в.спецификата.и.възможностите.на.морала.
като.надежден.и.утвърден.регулатор.на.обществените.отношения,.
а.от.друга.–.в.засилващата.се.необходимост.да.се.рационализират.
икономическите.отношения..На.практика.става.въпрос.най-вече.за.
основните.типове.отношения,.които.изграждат.бизнеса.–.отноше-
нията.между. самите. бизнес. агенти. (тези.между.фирмите. и. тези.
вътре.във.фирмите),.както.и.отношенията.между.бизнес.агентите,.
от.една.страна,.и.потребителите,.клиентите,.обществото,.от.друга.

Към.причините.за.все.по-налагащата.се.роля.на.морала.в.съ-
временната.икономика.трябва.да.се.добавят.и.още.две,.свързани.с.
утвърждаващи.се.напоследък.модели.–.1).модел.на.организация.и.
2).модел.на.икономическо.мислене.

1).Моралът.съответства.на.съвременния.организационен.мо-
дел,.широко.възприет.във.всички.обществени.сфери,.включително.
в.икономическата..В.бизнеса.този.модел.акцентира.върху.важност-
та.на.човешките.отношения.за.ефективното.развитие.на.бизнес.ор-
ганизацията;.зачита.и.разчита.на.свободната.инициатива.на.инди-
вида.в.тази.организация.(фирма);.изисква.делегиране.на.доверие.
от.страна.на.мениджъра.към.работещите.във.фирмата..Затова.ме-
ниджърите.считат.за.свой.приоритет.организирането.на.човешкия.
фактор.и.в.голяма.степен.разчитат.за.това.на.морала.като.познат.и.
утвърден.в.обществото.регулатор.и.особено.–.на.предимствата.му.
като.вътрешен.за.общността.регулатор..В.този.смисъл.те.прагма-
тично.визират.морала.като.специфичен.инструмент.за.постигане.
на.икономическите.цели.–.печалба,.разрастване,. стабилност. (ус-
тойчивост),.напредък.

2).Моралът.съответства.и.на.модела.на.съвременното.иконо-
мическо.мислене.–.институционалния.икономикс,.който.анализира.
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не. само. обективните. икономически. отношения,. а. отдава. голямо.
значение.на.човешкия.фактор.и.на.качествата.на.личността.за.оп-
ределяне.на.характера.и.развитието.на.икономическите.процеси..
Затова.в.центъра.на.анализа.там.е.не.просто.нетната.икономическа.
изгода. (както. в. традиционния. икономикс),. а. ценностна. система,.
която.гравитира.около.универсални.човешки.качества..По.този.по-
вод.Оливър.Уилямсън.казва,.че.може.би.е.по-коректно.и.по-важно.
процесът.на.размяната.да.се.оценява.като.обмен.на.ценности.(7)..
Това.разбиране.отваря.широко.място.за.морала.в.икономиката..В.
бизнеса.все.повече.се.използват:.1).множество.утвърдени.морални.
категории. –. доверие,. взаимопомощ,. сътрудничество,. справедли-
вост,.отговорност,.човеколюбие;.2).утвърдени.морални.механизми.
за.оценка.и.регулиране.на.поведението.

Налагащата.се.роля.на.морала.в.съвременната.икономика.може.
да. се. обясни. и. с. още. една. взаимовръзка..Днес. все. повече. става.
ясно.и.това,.че.механизмите.на.моралното.действие.засягат.също.и.
посочените.по-горе.твърде.важни.компоненти.на.икономическата.
среда.–.несигурността.и.риска.

3. РИСК И МОРАЛ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА –  
ПОНЯТИЯТА „МОРАЛЕН РИСК“ И „МОРАЛЕН ХАЗАРТ“

Очевидно.е,.че.и.рискът,.и.моралът.имат.отредено.свое.място.
в.икономическата.среда,.но.заедно.с.това.те.имат.и.свои.пресечни.
точки.там..От.една.страна,.моралът.в.бизнеса.неминуемо.е.свързан.
с.някои.специфични.рискове..От.друга.страна,.рискът.в.бизнеса.
поражда.типични.морални.проблеми,.прерастващи.в.специфични.
морални.рискове..За.да.се.изрази.и.анализира.това.многообразие.на.
зависимости,.най-често.се.използват.понятията.„морален.риск“.и.
„морален.хазарт“(9)..Понякога.те.се.визират.като.синоними,.а.друг.
път. в. тях. се. влага. различен. смисъл..Среща. се. и. „компромисна“.
практика.в.употребата.им.–.понятието.„морален.хазарт“.се.възпри-
ема.като.особен.вид.морален.риск,.т.е..„морален.риск“.е.по-общото.
и.по-широко.понятие..Търсенето.на.разграничение.има.резон,.за-
щото.помага.да.се.изрази.посочената.по-горе.двустранна.зависи-
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мост.между.морал.и.риск.в.бизнеса..В.икономическата.среда.има.
множество.морални.рискове.

Моралният.риск.има.място.във.всички.обществени.сфери..Не-
говата.специфика.в.икономиката.и.съотнасянето.му.с.другите.ри-
скове.в.нея.интересува.както.теоретиците.на.пазарните.отношения,.
така.и.самите.бизнес.агенти. Понятието.„морален.риск“.обикнове-
но.има.по-широк.смисъл,.свързан.с.практики,.обичайни.за.всич-
ки.морални.субекти.във.всички.сфери.–.първо,.общуване.и.второ,.
свободен.избор.на.определено.поведение..Рискът.е.именно.всяка.
нежелана,.опасна.възможност,.която.може.да.произтече.от.общу-
ването.и.от.избора..На.предприемача.също.се.налага.непрекъснато.
да. общува.и. да. прави.избор в. различни.моменти.и.на. различни.
етапи.от.своята.дейност,.както.и.на.различни.нива.в.бизнеса..Изла-
гането.на.опасност.от.загуба.в.общуването.и.при.осъществяването.
на.избор.(на.поведение,.на.решение),.а.също.и.свързаните.с.това.
рискове,.се.обозначават.най-общо.като.морален риск.в.бизнеса..В.
този.смисъл.с.пълно.основание.бизнес.агентът.може.да.се.опреде-
ли.и.като.„човек,.който.поема.морални.рискове“.(5).и.това.в.голяма.
степен.повлиява.дейността.му.

Понятието.„морален.хазарт“.е.една.много.актуална.за.бизне-
са.конкретизация.на.моралния.риск..То.изразява.специфични.мо-
рални. проблеми. и. допълнителни. рискове,. които. се. пораждат. от.
трансформацията.на.риска.в.бизнеса.. Затова.моралният.хазарт. е.
особен.морален.риск.и.заслужава.специално.и.отделно.внимание..
Понятието.напоследък.все.повече.се.използва.за.анализ.на.явле-
ния.не.само.в.икономическата.среда,.но.и.в.обществото.като.цяло..
Противоречивата.му.същност.носи.много.негативи.за.бизнеса,.па-
зара,. икономиката,. обществото.. Разбирането. на.моралния. хазарт.
е.свързано.с.търсенето.на.взаимна.обвързаност.между.процеси.и.
характеристики.от.различни.обществени.сфери.и.концентриране-
то.им.в.човека.с.неговите.психологически.особености,.ценностна.
система.и.цели.
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4. МОРАЛЕН РИСК – ВИДОВЕ

Предприемачът.може.да.се.визира.като.субект,.който.непрекъс-
нато.поема.морален.риск.във.връзка.с.конкретната.си.бизнес-дей-
ност..На.него.му.се.налага.да.влиза.в.отношения.с.клиенти.или.с.
други.бизнес.агенти.(партньори,.служители,.конкуренти).и.той.по-
ема.рисковете.от.това.общуване..Заедно.с.това.всеки.предприемач.
непрекъснато.прави.избор.–.от.момента.на.решението.да.стартира.
даден.бизнес.до.реалното.му.осъществяване..Той.трябва.да.взима.
решения,.засягащи.всички.аспекти.на.дейността.му..Затова.му.се.
налага.да.избира:.поведение;.средства.за.постигане.на.целите.си;.
партньори;.пазари;.критерии.за.морална.оценка.измежду.различни.
етични.стандарти..Всеки.избор.неминуемо.има.и.морален.аспект..
Във.връзка.с.това.моралните.рискове.за.бизнес.агентите.могат.да.
се.разделят.условно.на.два.вида.–.1).морални.рискове.от.общува-
нето.и.2).морални.рискове.от.свободния.избор.

Морални рискове на общуването. В.общуването.винаги.съ-
ществува.риск.от.неморално.поведение.на.другата.страна. В.биз-
неса. това е риск.от.излагане.на. загуба. в. резултат.от.непристой-
но,.злонамерено.или.незаконно.поведение.на.други.бизнес.агенти.
(конкуренти,. партньори,. служители). или. на. клиенти.. Най-често.
това.са.различни.прояви.на:
	опортюнизъм;.
	морален.хазарт;
	насилие.и.манипулация;
	незачитане.на.права;
	нелоялна.конкуренция;
	уронване.на.репутацията;
	дискриминация.и.др..
Моралният.риск.на.общуването.съпътства.бизнеса.непрекъс-

нато.и.на.всички.нива..Заплахата,.която.идва.от.„другата.страна“,.
кара.всеки.бизнес.агент.да.взима.предпазни.мерки.в.общуването.
си,.за.да.го.направи.предсказуемо.в.по-голяма.степен.и.да.се.застра-
хова.от.този.риск..Но.заедно.с.това.всеки.бизнес.агент.е.изправен.и.
пред.друг.морален.риск.–.риск,.който.произтича.от.собствения.му.
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избор.на.поведение.и.взимането.на.решения..Тъй.като.всеки.свобо-
ден.избор.има.и.морална.страна,.това.се.визира.като.специфичен.
морален.избор.на.предприемача.и.свързаните.с.него.рискове.

Морални рискове на свободния избор. Предприемачът. ви-
наги.търси.правилното.решение, т.е..онова,.което.му.помага.да.по-
стигне.целта.–.печалба..Правилността.в.бизнеса.обаче.има.поне.
четири.страни.–.икономическа,.етическа,.юридическа,.технологи-
ческа.(10)..И.правилното.решение.в.бизнеса.е.свързано.с.предиз-
викателството.да.се.намери.баланс.между.тези.различни.аспекти.
на.правилност..В.практиката.най-често.се.противопоставят.иконо-
мически.правилното.и.етически.правилното,.като.се.смята,.че.те.
не.могат.да.се.съвместят..Те.обаче.далеч.не.винаги.са.алтернативи..
В.повечето. случаи.има. решения,. удовлетворяващи. в. определена.
степен.и.двете..И.именно.тези.решения.са.най-правилните.

Етически.правилното.обикновено.съответства.на.икономиче-
ски.правилното.в.един.по-дългосрочен.аспект..Етически.правил-
ното. не. приема.постигане. на. печалба. „на. всяка. цена“..То. търси.
взаимно. приемливи. средства. за. постигане. на. целта.. Етически.
правилно.е.това.поведение,.което.осигурява.в.най-голяма.степен.
баланс.и.хармония.в.дадена.бизнес.общност.като:.1).максимално.
на.възможното.защитава.интересите,. зачита.ценностите.и.гаран-
тира.правата.на.всички.страни,.участващи.във.взаимодействието;.
2).не.причинява.умишлено.зло.на.никоя.от.страните;.3) води.до.
максимално.добри.резултати.за.всички.страни;.4).зачита.етичните.
стандарти;.5).минимизира.насилието,.ирационалността.и.предраз-
съдъците.в.поведението.

Етически.правилното.поведение.изисква.определени.целена-
сочени.усилия.от.страна.на.предприемача..За.него.е.важно.да.при-
тежава.етическа.нагласа.и.да.я.ползва.при.взимането.на.бизнес.ре-
шения.и.правенето.на.преценка.за.собственото.и.чуждо.поведение..
Това.означава.да.познава.етичните.стандарти;.да.може.да.ги.при-
лага.в.етическия.и.в.икономическия.анализ;.да.достига.обективна.
етическа.оценка;.да.търси.решения,.които.се.не.само.икономиче-
ски,.но.и. етически.правилни;.да.има.воля. за. етически.правилно.
поведение;.да.избира.етични.средства.за.постигане.на.основната.
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цел.на.бизнеса.–.печалба;.да.търси.взаимно.зачитане.на.права.и.
интереси.в.своето.бизнес.поведение.

Но. за. бизнес. агента. винаги. съществува. риск. да. не. успее. да.
реализира. някои. от. тези. етически. умения,. нагласи,. усилия. или.
резултати,.независимо.дали.причината.е.в.него.самия.(волно.или.
неволно).или.във.външни.обстоятелства..Във.връзка.със.свобод-
ния.избор,.който.непрекъснато.прави,.предприемачът.най-често.е.
изправен.пред.следните.морални.рискове:
	да.не.направи.обективна.етическа.оценка.на.поведението.

или.на.ситуацията;
	да.не.избере.етически.правилното.поведение;
	да.не.успее.да.постигне.в.действителност.желаните.и.пред-

варително. определени. като. етически. правилни. резултати.
или.цели;

	да.избере.етически.недопустими.средства.за.постигане.на.
целта;

	да. наруши. нечии. права. (на:. клиенти,. партньори,. конку-
ренти,.служители,.акционери,.различни.общности,.обще-
ство);

	да.пренебрегне.определени.етични.стандарти,.когато.се.на-
лага.да.избира.кой.измежду.тях.да.използва.като.критерий.
за.етическа.оценка.или.като.критерий.в.разпределителните.
отношения.и.в.коригиращите.отношения. (наказване,.въз-
мездяване).в.бизнеса;

	да.увреди.своята.репутация.в.резултат.на.етически.непра-
вилното.си.поведение.по.отношение.на.клиенти,.партньо-
ри,.конкуренти,.служители,.акционери,.отделни.общности.
или.на.цялото.общество.

Всичко,.посочено.по-горе,.се.възприема.като.морален.риск,.за-
щото.има.неблагоприятно.отражение. върху.дейността.на.бизнес.
агента. и. върху. основната.му. цел. –. печалба,. в. краткосрочен. или.
дългосрочен.план..Рискът.от. загуба. го.кара.да.полага.усилия.да.
предотвратява.подобни.морални.рискове.и. това. се. възприема.не.
само.като.етически.правилно,.но.и.като.икономически.далновидно.
поведение.
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5. МОРАЛЕН ХАЗАРТ – СПЕЦИФИЧЕН  
МОРАЛЕН РИСК 

Моралният.хазарт.е.риск,.свързан.с.трансформацията.на.риска.
в.бизнеса. Прехвърлянето.и.трансформирането.на.риск.е.важно.за.
бизнеса,.защото.го.освобождава.от.несигурността.и.го.облекчава,.
но.заедно.с.това.води.до.особени.ефекти.(резултати),.известни.в.
теорията.и.практиката.като.морален.хазарт..Понятието.е.обект.на.
специален.интерес.и.анализ.заради.голямото.му.влияние.върху.ико-
номиката.и.цялото.общество..То.е въведено.от.Кенет.Ароу.на.осно-
вата.на.анализа.на.застрахователния.пазар.на.автомобили.в.САЩ,.а.
по-късно.е.отнесено.към.кредитния.пазар.от.Джозеф.Стиглиц..

Според.Ароу.моралният.хазарт.се.проявява.главно.при.след-
ните.условия:.1).Наличие.на.информационна.асиметрия.на.пазара;.
2).Страните.по.сделката.(принсипали.и.агенти).вече.са.сключили.
договор.(екс–пост.информационна.асиметрия);.3).Между.страни-
те.по.сделката.съществуват.противоположни.икономически.инте-
реси;.4).Опортюнизъм.–.след.договора.агентите.се.изкушават.да.
предприемат.действия,.които.не.са.в.интерес.на.принсипала. [7]..
Важно.е.да.се.отбележи.обаче,.че.не.само.агентите,.но.и.принсипа-
лите.са.склонни.към.опортюнизъм.по.отношение.на.агентите..Това.
съответно.ги.превръща.също.в.потенциални.източници.на.мора-
лен.хазарт..Затова.е.уместно.да.се.диференцират.различни.видове.
морален.хазарт,.базирани.на.различните. си.източници.и.носещи.
своя.специфика..Вече.се.анализира.не.само.„класическият“.мора-
лен.хазарт,.свързан.с.поведението.на.агентите,.но.и.този,.свързан.с.
поведението.на.принсипалите..Интерес.представлява.и.моралният.
хазарт.в.поведението.на.държавата..Всички.оказват.силно.негатив-
но.влияние.на.бизнеса,.пазара.и.цялата.икономика.

Видове морален хазарт. 
1. Морален хазарт в поведението на агентите. Понятието.

се.обяснява.нагледно.с.пример.от.застраховането,.разкриващ.осо-
бености. на. отношенията. между. принсипали. (застрахователи). и.
агенти.(застраховани).в.резултат.на.прехвърлянето.на.определен.
риск..Вероятността.да.възникне.произшествие.с.автомобил.зависи.
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в.голяма.степен.от.действията.на.неговия.собственик..Той.има.ра-
ционален.мотив.да.пази.автомобила,.но.този.мотив.е.по-слаб,.кога-
то.автомобилът.е.застрахован..Като.обръща.по-малко.внимание.на.
сигурността. на. автомобила,. собственикът. променя. вероятността.
той.да.бъде.откраднат.–.т.е..вероятността.това.да.се.случи.е.по-го-
ляма..След.застраховането.застрахованото.лице.(агент).може.също.
така.да.прояви.опортюнизъм.(склонност.към.нечестно.поведение).
или.да.предприеме.други.действия,.противоречащи.на.интересите.
на. застрахователя. (принсипал). –.например,. да.не.оборудва. авто-
мобила.с.аларма.срещу.кражба.или.да.го.паркира.на.несигурни.и.
опасни.места..Ето.как.трансформирането.на.риска.в.бизнеса.чрез.
застраховането.създава.условия.за.морален.хазарт.

Моралният.хазарт.е.заплаха.за.застраховането.и.специфичен.
риск..За.да.оцелее,. застрахователният.бизнес.трябва.да.миними-
зира.моралния.хазарт..Застрахователят.обаче.не.може.да.контро-
лира. поведението. на. застрахования. след. сключване. на. договора.
(застрахователна.полица),.освен.ако.не.направи.специални.разхо-
ди.за.това. Обикновено.той.използва.условията.на.договора,.за.да.
въздейства.върху.поведението.на.агента.да.предприема.действия,.
максимално. защитаващи.интересите.на.принсипала..Така.предо-
твратява.моралния.хазарт..Застрахователят.може.също.да.продава.
риска.и.да.използва.различни.средства.за.борба.с.моралния.хазарт.
–.ко-застраховане,.инициативи.за.намаляване.на.щетите,.точно.до-
говаряне,.мерки.срещу.застрахователните.измами.и.т.н..На.практи-
ка.„цената“.на.моралния.хазарт.се.разпределя.между.застраховани-
те.под.формата.на.по-високи.застрахователни.премии.

Подобни.са.и.изводите.на.Стиглиц.за.кредитния.пазар..Ико-
номическите.интереси.на.принсипали.и.агенти.са.разнопосочни..
Заемателите. (агенти). са. склонни. към. опортюнизъм. след. догово-
ра..Банките.(принсипали).не.могат.да.контролират.поведението.на.
агентите.след.сключване.на.договора,.освен.ако.не.направят.разхо-
ди.за.това..Затова.те.използват.условията.на.договора.(главно.лих-
вения.процент),.за.да.въздействат.върху.поведението.на.агентите.
по.начин,.който.в.максимална.степен.защитава.техните.интереси.и.
ги.предпазва.от.измами.
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Тази.зависимост.се.наблюдава.и.в.рисковото.кредитиране..При.
високи.нива.на.кредитиране.(спрямо.активите.на.компанията-реци-
пиент).мениджърите.имат.стимул.да.поемат.неразумен.риск,.защо-
то.кредиторите.поемат.потенциалните.загуби.и.така.ги.„освобож-
дават“.от.отговорност..Това.поведение.на.мениджърите.е.морален.
хазарт.. За. да. преодолеят.моралния. хазарт,. компаниите. за. рисков.
капитал.практикуват.дялово.финансиране,.а.не.просто.кредитира-
не..Така.те.контролират.финансите.на.кредитираното.предприятие.
и.получат.пропорционален.дял.от.печалбата,.а.не.само.лихва.

2. Морален хазарт в поведението на принсипалите. Мо-
ралният.хазарт.засяга.не.само.поведението.на.агента,.но.и.това.на.
принсипала..При.трансферирането.на.риска.и.при.съществуващата.
информационна.асиметрия.на.пазара.се.създават.условия.за.осъ-
ществяване.на.морален.хазарт.и.от.страна.на.принсипалите.–.за-
страхователи,.банки,.фондове.и.т.н..Те.проявяват.също.и.склонност.
към.икономически.волунтаризъм.и.безотговорност.

Противно.на.житейската.интуиция,.ако.се.повиши.доверието.
към.банковата.система,.има.вероятност.банките.да.намалят.резер-
вите.си.и.да.не.са.в.състояние.да.поемат.и.гарантират.обичайни.
рискове.в.банковата.практика.(като.например.невръщане.на.креди-
ти.в.уреченото.време.от.повече.кредитополучатели)..Тази.промя-
на.в.поведението.на.банките.е.морален.хазарт,.защото.обективно.
повишава.риска.от.банкова.криза..Друг.пример.–.колкото.банките.
са.по-близо.до.фалит,.толкова.по-голяма.склонност.проявяват.към.
рисково.банкиране..И.още.–.при.напълно.рационално.поведение.
на.банките,.на.кредитния.пазар.възникват.условия.за.ограничаване.
на.кредитирането..Едно.от.обясненията.е,.че.отношенията.между.
агенти.и.принсипали.на.пазара.се.обуславят.не.само.от.обективни.
икономически.зависимости,.но.и.от.субективни.човешки.фактори..
Те.пораждат.информационна.асиметрия,.а.тя.–.морален.хазарт.и.
негативен.подбор.(Акерлоф),.предизвикващи.ограничаване.на.кре-
дитирането.(7).

Моралният. хазарт. засяга. принсипалите. и. в. застраховането..
При.нелоялна.ценова.конкуренция.помежду.си,.например,.е.въз-
можно.застрахователите.да.намалят.прекалено.цената.на.застрахо-
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вателните.премии,.което.е.морален.хазарт..При.занижените.цени.те.
не.могат.да.изплащат.застраховки.при.настъпване.на.застрахова-
телни.събития,.т.е..те.не.гарантират.поетия.застрахователен.риск..
Същият.резултат.настъпва.и.ако.по.различни.причини.те.не.заде-
лят.достатъчно.резерви.

За.недопускане.на.морален.хазарт.на.пазара.се.намесва.и.дър-
жавата..Тя.обикновено.практикува.директен.надзор.над.капитало-
вата. адекватност,. наблюдава. кредитната. и. депозитната. дейност,.
въвежда.допълнителни.механизми.за.ограничаване.риска.на.банко-
вите.и.застрахователните.активи,.контролира.лихвените.проценти,.
ограничава.цената.на.застрахователни.премии.и.т.н.

3. Морален хазарт в поведението на държавата. Намесата.
на.държавата.на.финансовия.пазар.се.мотивира.като.стремеж.за.
преодоляване. на. моралния. хазарт.. Същевременно. обаче. именно.
тя.също.предизвиква.морален.хазарт,. защото.множество.рискове.
се. прехвърлят,. трансформират. и. изместват. и. така. пораждат. без-
отговорност.в.поведението.на.икономическите.агенти..Когато.на-
пример.държавата.гарантира.депозитите,.се.увеличава.доверието.
в.банковата.система,.което.предполага.финансова.стабилност..Но.
заедно. с. това. се. променя.пазарното.поведение.и.има. заплаха. от.
морален.хазарт,.най-малкото.защото.липсват.стимули.банките.да.
обменят.информация.за.клиентите.си.и.защото.отслабва.натискът.
на.клиентите.върху.банките.за.по-добри.услуги.и.контрол..Заради.
държавните. гаранции.банките. са. склонни.на. високи.премии.и. е.
възможно.да.предизвикат.финансова.криза.

По.принцип,.когато.икономическите.агенти.разчитат.на.дър-
жавните.регулатори,.у.тях.се.формира.впечатлението,.че.са.застра-
ховани.от.главния.бизнес.риск.–.загубата..Като.прехвърлят.риска.
и.отговорността.си,.пазарното.им.поведение.се.променя.към.во-
лунтаризъм.и.безотговорност.и.в.резултат.често.следват.фалити..
Затова.в.много.случаи.е.по-удачно.пазарното.поведение.да.се.при-
държа.към.принципа.на.старата.римска.максима.caveat emptor./на.
риск.на.купувача/,.т.е..ако.кредитори.и.длъжници.са.оставени.да.
търпят.загуби,.те.престават.да.са.толкава.безотговорни.и.действат.
по-разумно.и.дисциплинирано.на.пазара.(3).
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Заедно.с.това,.ако.държавата.прекалено.се.намесва.в.защита.на.
различни.каузи.на.пазара,.често.са.налага.тя.да.взима.големи.заеми.
и.така.увеличава.държавния.дълг,.обричайки.страната.си.на.пълна.
и.дълготрайна.зависимост.

Влиянието на моралния хазарт в обществото. Широко.раз-
пространено. е.мнението,. че.много.финансови.кризи.по. света. са.
предизвикани. именно. от.моралния. хазарт,. който. световните.фи-
нансови.институции.пораждат.чрез.опрощаване.на.дългове.и.други.
облекчения.на.риска.–.в.Мексико,.Бразилия,.Азия,.Турция..Креди-
торите.са.все.по-склонни.да.отпускат.заеми.при.по-ниски.лихви.
и.предизвикват.кризи. (3)..Те.засягат.дълбоко.цялото.общество.и.
затова.дават.основание.моралният.хазарт.да.се.визира.не.само.като.
проблем.на.пазара.и.бизнеса,.но.и.на.цялото.общество.

На.съвременния.пазар.се.наблюдават.и.специфични.промени,.
които.се.обясняват.като.реакция.на.предизвикваните.от.моралния.
хазарт.реални.и.потенциални.заплахи.за.пазара..Именно.за.пред-
пазване.от.моралния.хазарт.все.повече.се.наблюдават:.консолида-
ция.на.банки,.сливания.между.банкови.и.небанкови.предприятия.
(банкиране.и.застраховане),.нови.кредитни.деривати.(рисково.фи-
нансиране)..Тези.нови.формирования.също.оказват.влияние.върху.
цялото.общество.и.неговото.развитие.

Явлението.морален.хазарт.се.наблюдава.и.в.демократичната.
държава.като.резултат.от.трансферирането.на.рискове.и.отговорно-
сти.при.нейното.функциониране.и.намесата.в.различни.обществени.
сфери..Така.например,.отговорностите.на.служителите.в.общест-
вения.сектор.и.на.политиците.(като.представители.на.държавата).
обикновено.се.прехвърлят.на.всички,.засегнати.от.техните.греш-
ки.–.данъкоплатците..И.това.става.обичайна.практика..В.същото.
време.данъкоплатците.също.изместват. (прехвърлят). своите.отго-
ворности.към.държавата.с.обосновката,.че.щом.плащат.данъци,.те.
трябва.да.получават.нещо.насреща.–.здраве,.образование,.работа,.
почивка,.сигурност,.цялостна.грижа.и.т.н..На.практика.отделните.
индивиди.в.демократичната.държава,.независимо.дали.се.възпри-
емат.като.данъкоплатци.или.като.държавни.служители,.взаимно.си.
прехвърлят. (трансферират). отговорности,. в. резултат. на. което. са.
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все.по-малко.отговорни..Като.цяло.това.поражда.морален.риск.на.
всеобща,.повсеместна.безотговорност.в.обществото.(8)..Този.риск.
сериозно.заплашва.както.функционирането,.така.и.баланса.в.об-
ществото.

Обобщение за морален хазарт. 
1.. Морален. хазарт. се. поражда,. когато. прехвърлянето. (тран-

сформирането).на.риска.от.дадено.събитие.променя.вероятността.
това. събитие. да. се. случи.. Затова.моралният. хазарт. също. е. риск.
–.рискът,.че.поведението.на.икономическия.агент.ще.се.промени.
в.резултат.на.облекчаване.на.неговите.реални.или.очаквани.потен-
циални.разходи.(3).

Моралният.хазарт.е.също.такъв.риск,.при.който.някоя.страна.
в.транзакцията.влиза.в.договора.недобросъвестно.(проявява.опор-
тюнизъм).–.представя.подвеждаща.информация.за.своите.приходи,.
разходи.или.кредитни.възможности.или.има.намерение.чрез.по-
ведението.си.да.спечели.неправомерно.преди.удовлетворяване.на.
договора.

Моралният.хазарт.е.също.такъв.риск,.който.произтича.от.прех-
върлянето.на.отговорността.в.бизнеса.(вследствие.трансформация-
та.на.риска)..Обикновено.това.се.свежда.до.безотговорно.използва-
не.на.чужд.капитал.под.различни.форми..Затова.моралният.хазарт.
засяга.почтеността.на.бизнес.агентите,.които.осъществяват.опре-
делена.транзакция.

2..Моралният.хазарт.в.бизнеса.се.асоциира.най-вече.с:
	прехвърляне.или.трансформация.на.определен.риск;
	безотговорност.–.нежелание.да.се.носи.отговорност,.адек-

ватна.на.направения.избор.от.бизнес.агентите;
	волунтаризъм.–.поемане.на.неразумни.и.необосновани.ри-

скове.и.действия.на.пазара;
	опортюнизъм.–.склонност.към.измами.или.премълчаване.

на.данни.от.бизнес.агентите;
	непочтеност.–.нарушаване.на.етичните.стандарти;
	скрито.действие.–.нещо.очаквано.или.предизвикано,.което.

може.да.промени.характера.на.сделката;
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	информационна.асиметрия.–.неравномерно.разпределение.
на.информацията.в.пазарната.среда,.което.води.до.увелича-
ване.на.несигурността.и.предизвиква.определени.отклоне-
ния.в.поведението.

3..Моралният.хазарт.е.не.само.морален.риск.на.пазара,.но.чес-
то.той.се.превръща.в.предпоставка.за.икономически.(финансови).
престъпления.

4..Когато.се.анализира.моралният.хазарт.като.специфичен.риск,.
не.бива.да.се.забравя,.че.той.се.поражда.не.само.от.поведението.на.
агентите.(клиенти).в.една.транзакция,.но.също.–.от.поведението.на.
принсипалите.и.от.поведението.на.държавата..В.този.смисъл.пове-
дението.на.всеки.от.тях.може.да.бъде.и.източник.на.престъпления.
или.да.е.свързано.с.такива.

5..Преодоляването.на.моралния.хазарт.изисква.специални.мер-
ки.както.от.страна.на.принсипалите.за.справяне.с.недобросъвест-
ни.клиенти.(агенти),.така.и.от.страна.на.клиентите,.потребителите.
и.обществото.–.пряко.заинтересовани.от.пазарните.отношения,.а.
също.и.от.страна.на.държавата..Но.намесата.на.държавата.на.паза-
ра.същевременно.поражда.нови.заплахи.за.морален.хазарт..Затова.
държавата.носи.своите.отговорности.

6..За.преодоляване.на.моралния.хазарт.е.важно.винаги.да.се.
разграничават. потърпевшите. и. виновниците. за. моралния. хазарт.
във.всеки.отделен.случай,.като.вниманието.се.фокусира.върху.ви-
новниците.

7..Борбата.с.много.икономически.престъпления.налага.борба.
с.моралния.хазарт.и.изисква.равностойно.отношение.на.правния.
регулатор.към.всички.страни,.посочени.като.възможен.източник.на.
морален.хазарт.–.агенти,.принсипали,.държава..В.противен.случай,.
ако.която.и.да.е.от.страните.се.третира.неравностойно,.в.резултат.
нарастват.предпоставките.за.морален.хазарт.и.икономически.прес-
тъпления. (като. вид. противодействие. на. неравнопоставеността)..
Например,. държавата. гарантира. със. закон. задължителността. на.
застраховка.„гражданска.отговорност“.и.така.защитава.интересите.
и.на.застрахованите.(агенти),.и.на.застрахователите.(принсипали)..
Но.когато.държавните.органи.контролират.предимно.дали.застра-
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хованите.са.изпълнили.задължението.си.по.закон,.но.не.и.дали.за-
страхователите. са. в. състояние.да.изпълняват. своите. задължения.
(да.обезщетяват.за.поетия.риск),.това.поражда.условия.за.морален.
хазарт.и.дори.за.престъпления.главно.от.страна.на.застрахованите..
Те.са.склонни.към.различни.измами,.за.да.защитят.своя.интерес.в.
застрахователния.договор.

8..Очевидни.са.трудностите.за.преодоляване.на.моралния.ха-
зарт.заради.противоречивия.му.характер..От.една.страна,.морал-
ният. хазарт. произтича. от. трансферирането. на. риска,. целящо. да.
освободи. предприемачите. от. несигурността,. а. на. практика. той.
засилва. несигурността. на. пазара.. Той. е. резултат. от. избягването.
на.определени.рискове,.но.същевременно.поражда.друг.тип.спе-
цифични.морални.рискове..Той.защитава.бизнес.агентите.от.нега-
тивните.последствия.на.дейността.им.и.именно.с.това.подкопава.
разбирането.им.за.отговорност,.което.вреди.на.пазарното.им.пове-
дение,.и.в.крайна.сметка.пак.довежда.до.негативни.последствия..
Той.се.поражда.от.опортюнизма.на.бизнес.агентите.(в.този.смисъл.
и.от.склонността.им.към.измами.и.престъпления),.а.същевременно.
–.той.самият.е.източник.и.предпоставка.за.икономически.(финан-
сови).престъпления..Затова.моралният.хазарт.се.визира.като.спе-
цифичен.риск.за.бизнеса,.за.финансовата.сфера.и.за.икономиката.
като.цяло,.а.в.голяма.степен.–.и.изобщо.за.обществото.

9..Заради.противоречивия.характер.на.моралния.хазарт.отно-
шението. към.него. също. е. противоречиво..От. една. страна,. той. е.
сериозна.заплаха.за.пазара.заради.големите.сътресения,.които.пре-
дизвиква.там..От.друга.страна.обаче,.много.бизнес.агенти.предпо-
читат.щетите.на.моралния.хазарт.пред.щетите.на.други.конкретни.
рискове.в.бизнеса.и.пред.несигурността.като.цяло.на.свободния.па-
зар..Предпочитанието.им.идва.от.разбирането,.че.моралният.хазарт.
и.негативните.му.ефекти.могат.да.се.анализират.и.прогнозират.в.
по-голяма.степен.в.сравнение.с.някои.други.особено.опасни.риско-
ве..Това.прави.възможно.да.се.взимат.мерки.както.за.овладяване,.
така.и.за.противодействие.на.негативните.резултати.и.престъпле-
ния,.които.се.пораждат..В.този.план.моралният.хазарт.се.визира.
като.„по-малкото.и.необходимо.зло“.или.като.една.застрахователна.
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премия.–.нещо,.което.трябва.да.се.плати.като.застраховка.срещу.
по-големите.злини.на.пазара.

Така.например.банкерите.искат.да.са.сигурни,.че.заемите.ще.
им.бъдат.върнати;.вложителите.–.че.влоговете.им.са.гарантирани;.
инвеститорите.–.че.няма.да.изгубят.средствата.си;.застрахователи-
те.и.застрахованите.–.че.интересите.на.двете.страни.са.защитени.
от.закони;.безработните.–.че.ще.получават.гарантирани.помощи;.
правителствата.–.че.ще.си.осигурят.стабилна.финансова.подкрепа..
В.тази.ситуация.рисковете.се.прехвърлят.върху.различни.гаранти.
–.правителство,.Централна.банка,.Международен.валутен.фонд.и.
т.н.,.а.моралният.хазарт,.с.всички.съпътстващи.го.заплахи.за.паза-
ра,.е.просто.съзнателно.търсеното.и.желано.(по-малко).зло.

6. ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ В БИЗНЕСА – 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА МОРАЛНИЯ РИСК 

За.съжаление.пазарът.няма.памет.за.предизвиканите.негативи.
от.различните.морални.рискове.и.в.частност.–.от.моралния.хазарт..
Заради.това.едни.и.същи.ситуации.се.повтарят.като.че.ли.се.случ-
ват. за. първи.път. както. в. национален,. така.и. в. интернационален.
мащаб..Това.е.типична.заплаха.за.съвременния.пазар,.която.увели-
чава.несигурността.му.и.го.прави.непредсказуем..Но.заедно.с.това.
то.е.заплаха.и.за.обществото.като.цяло,.защото.поражда.и.редица.
други.нежелани.явления.или.просто.го.дебалансира..Противодей-
ствието.на.моралния.риск.в.икономическата.среда.днес.се.търси.
главно.в.посока.на.отговорното.поведение.на.бизнес.агентите..В.
съвременните.условия.все.повече.се.говори.за.социалната.отговор-
ност.на.бизнеса.и.от.него.се.очаква.да.оперира.по.обществено.отго-
ворен.начин..Поемането.и.носеното.на.отговорност.противодейст-
ва.най-вече.на.моралния.хазарт,.защото.той.самият.е.безотговорно.
и. волунтаристично. поведение,. породено. от. трансформацията. на.
рискове.и.прехвърлянето.на.отговорности..

Социалната.отговорност.на.бизнеса.не.противоречи.на.свобод-
ния.пазар,. въпреки.че.още.от.времето.на.обособяването.му.се. е.
наложила.като.традиционна.практиката.да.се.акцентира.и.дори.да.
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се.абсолютизира.именно.свободата,.а.да.се.отрича.отговорността.
в.отношенията.на.бизнес.агентите,.които.изграждат.пазара..Разви-
тието.на.пазара.обаче.доведе.до.идеята,.че.и.тук.отговорността.е.
другата.страна.на.свободата,.както.във.всички.останали.сфери.на.
обществения.живот..Днес. социалната.отговорност.на.бизнеса. се.
свързва.също.и.с.идеята.за.устойчивото.развитие.

Социалната. отговорност. на. бизнеса. произтича. от. факта,. че.
бизнесът.и.обществото.са.неотделими.и.са.взаимно.обвързани.и.за-
висими..Затова.всички.обществени.цели.и.ценности.вече.се.визи-
рат.като.„вътрешни“.за.пазара,.а.от.бизнеса.се.очаква.да.ги.уважава.
и.зачита..Заедно.с.това,.отговорността.произтича.и.от.множеството.
възможности.за.избор,.които.имат.бизнес.агентите.на.свободния.
пазар..Въпреки,.че.преследват.една.основна.цел.–.печалба,.те.мо-
гат. да. я. постигат. с. различни. средства,. т.е.. пред. тях. има.множе-
ство.възможности,.измежду.които.да.избират..Те.взимат.собствени.
решения.и. избират. пазари,. контрагенти,. технологии,. служители,.
стратегии.и.т.н..В.условията.на.свободния.пазар.предприемачите.
непрекъснато.осъществяват.избор,.а.изборът,.като.всяка.рационал-
на.дейност,.винаги.има.морален.аспект,.свързан.и.с.поемането.на.
отговорност..Социалната.отговорност.на.бизнеса.произтича.също.
от.развитието.на.обществото,.което.съпровожда.развитието.на.па-
зара..Постепенно.обществото.осъзнава.правото.си.да.се.защити.от.
неблагоприятното.въздействие.на.бизнеса.като.контролира.резул-
татите.от.бизнеса.и.средствата.за.печалба,.които.той.използва..Все.
повече.обществото.изисква.от.бизнеса.да.му.гарантира.това.право.
и.го.държи.социално.отговорен.за.това.

Социалната.отговорност.на.бизнеса.не.е.насочена.срещу.пе-
чалбата,.нито.е.свързана.единствено.с.безкористна.грижа.и.филан-
тропия..Социалната.отговорност.изисква.бизнесът.да.постига.пе-
чалба.по.начини,.които.зачитат.етичните.норми.и.уважават.хората,.
общностите.и.природата..Социалната.отговорност.е.отговорност.за.
собственото.развитие.на.бизнеса,.за.човешкия.фактор.в.бизнеса.и.
извън.него.(работници,.служители,.партньори,.конкуренти,.клиен-
ти,.обществена.среда,.др.),.за.гарантиране.на.правата.и.ценностите.
на.обществото.като.цяло..Затова.социалната.отговорност.се.свеж-
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да.предимно.до.определени.икономически.отговорности,.правни.
отговорности,.етически.отговорности..Филантропията.и.милосър-
дието.са.на.върха.на.тази.пирамида.от.отговорности.и.далеч.не.са.
задължителни,.а.са.въпрос.на.собствено.желание.и.благоразполо-
жение.на.бизнес.агентите.

Социалната.отговорност.на.бизнеса.означава.да.се.носи.отго-
ворност.за.всеки.конкретен.избор.в.бизнеса,.да.се.зачитат.етични.
стандарти.на.пазара,.да.се.подбират.обществено.приемливи.сред-
ства.за.печалба,.бизнесът.да.се.съгласува.с.очакванията,.ценностите.
и.правата.на.обществената.среда,.да.не.се.вреди.на.обществото.и.на.
неговата.среда.(социална.и.природна)..Социално.отговорното.пове-
дение.се.възприема.като.предпоставка.за.предотвратяване.на.мно-
жество.морални.рискове.на.пазара.и.в.обществото..Безотговорното.
поведение. –.напротив,. увеличава. заплахата. от.морален.хазарт. от.
страна.на.останалите.бизнес.агенти.и.от.страна.на.потребителите.

Социално.отговорното.поведение.в.бизнеса.изисква.не. само.
добра.воля.и.далновидност,.но.и.някои.допълнителни.разходи.или.
пропуснати.ползи..Това.„етично.инвестиране“.обаче.се.възвръща.
в.малко.по-далечен.план..От.прагматична.гледна.точка,.то.е.една.
добра.възможност.за.успех.на.бизнеса.в.бъдеще,.защото.го.спася-
ва.от.определени.рискове.и.несигурност,.създава.благосклонност.
към.него.и.му.дава.положителен.имидж.на.пазара,.осигурява.му.
надеждно.съответствие.със.средата,.допринася. за.по-доброто.му.
приемане.от.обществото.и.води.съответно.до.повишен.потребител-
ски.интерес..Всичко.това.са.предпоставки.за.ефективност..Именно.
така.може.да.бъде.разбрана.и.идеята.на.Франк.Найт.за.важност-
та.на.отговорното.управление.на.бизнеса,.цитирана.в.началото.на.
това.изложение.

Очевидно.е,.че.социалната.отговорност.на.бизнеса.не.противо-
речи.на.пазара,.но.и.не.произтича.автоматично.от.него..Смисълът.
на.социалната.отговорност.трябва.да.се.осъзнае.като.съвкупност.от.
усилия.(пазарни.и.непазарни).за.постигане.на.баланс.между.биз-
неса.и.обществото,.между.икономиката.и.етиката..Това.надхвърля.
спазването.на.правните.закони.и.засяга.всички.практики.от.корпо-
ративното.управление.на.бизнеса.до.икономическото.развитие.

Глава трета. Морални рискове в икономиката
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10. Икономически правилно.–.води.до.най-голяма.печалба.при.най-мал-
ки.разходи;.ефективност

Етически правилно. –. балансира. целите. и. интересите. на. отделните.
страни;.съответства.на.етични.стандарти

Юридически правилно.–.съответства.на.действащото.законодателство
Технологически правилно.–.съблюдава.определена.технология.за.дости-

гане.на.конкретни.бизнес.цели.
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• Глава  четвърта  •

РИСКОВЕТЕ НА ПРЕХОДА�

На.9.ноември.1989.г..българското.общество.си.легна.тоталитар-
но,.а.на.следващата.сутрин.се.събуди.демократично..Не.са.малко.
хората,.за.които.датата.10.ноември.има.почти.сакрално.значение..
С.нея.започва.процесът.на.демократичните.промени,.приобщава-
нето.на.страната.към.реалностите.на.модерната.цивилизация..Не.
по-малко.са.обаче.и.онези,.за.които.датата.е.негативно.натоварена..
С.нея.идва.крахът.на.идеалите,.пропиляване.на.постигнатото,.връ-
щането.назад.в.историята..

Независимо.от.оценките,.отношението.и.възприятията.безспор-
ното.е.едно.–.датата.бележи.началото.на.Голямата.трансформация.
в.българското.общество..Политическите.промени.се.превръщат.в.
трайна.сигнатура.в.битието.на.българина,.внасяйки.всекидневни.
корекции.в.него..

Настоящата. разработка. е. безспорно.мотивирана.от.Голямата.
трансформация..Едва.ли.има.българин,.който.да.е.безразличен.към.
това,. което. става.днес.в.обществото..То.буквално.се.втурна.към.
политическата.промяна,.но.ефектите.от.нея.го.поразиха.със.силата.
на.социален.или.природен.катаклизъм..Сриването.е.толкова.стре-
мително,.мощно.и.мащабно,.че.заплашва.устоите.на.държавността.
и. обществото.ни.. За. 15. години. българското. общество.изпадна. в.
пълна. социална. аномия..Вероятно. в. тази. аномия.могат. да. бъдат.
открити.и.някои.спорни.оценки.и.разсъждения,.но.не.бива.да.се.
забравя,.че.противоречива.и.сложна.е.самата.социалнополитическа.
действителност,.която.е.по.своему.уникална,.без.аналог.в.истори-
ческото.ни.битие.

1. Ст.н.с. ІІ ст. Д-р Максим Лазаров, секция „Етика“, Инсти-
тут за философски изследвания, БАН
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�. СТАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ 

Българската.политическа.опозиция.е.странно.нещо..Тя.възник-
ва.буквално.от.нищото,.с.изявена.чуждестранна.помощ.и.дълбоки.
съмнения. за.манипулативна. обвързаност. със. структурите. на. би-
вшата.Държавна.сигурност..Това.е.може.би.единствената.полити-
ческа.опозиция.в.Източна.Европа,.която.няма.биография..И.няма.
откъде.да.я.има..За.разлика.от.страни.като.Чехословакия,.Унгария,.
Полша.и.т..н.,.които.имаха.десетилетни.традиции.в.борбата.сре-
щу.тоталитаризма,.българите.като.цяло,.щем.или.не.щем,.трябва.
да. признаем. това,. се. чувстваха. „удобно“. в. елитаристкия. уют.на.
социалистическото. общество. и. порядъка. на. социалистическата.
държава..„Москвичът“.и.цветният.телевизор.създаваха.представа-
та.за.относителен.социален.просперитет.у.българския.гражданин.
–.довчерашен.селянин,.лениво.наблюдаващ.още.по-ленивата.родна.
политическа.действителност..Екологичните.протести.от.есента.на.
1989.г..и.„Клубът.за.защита.на.гласността.и.преустройството“.(пак.
от.същата.есен),.бяха.не.толкова.социални.движения,.а.по-скоро.
изява.на.интелектуалци,.които.както.се.оказа.по-късно,.споделяха.
доста.различни.политически.ценности.и.социални.проекции..

Политическото. спокойствие. по. времето. на. тоталитаризма,.
консерватистката.стабилност.и.порядък.доведоха.до.закърняване.
на.иновационната.култура.на.българина,.до.дълбоко.внедрен.страх.
пред.риска,.инициативата.и.промяната..Свидетели.бяхме.как.всич-
ки.сфери.на.обществения.живот.страдат.от.явен.или.скрит.патер-
налистки.синдром,.което.потискаше.желанията.за.социална.актив-
ност.и.инициатива..Днес.вече.последствията.са.ясно.видими.–.на-
бъбване.на.конформистките.нагласи,.социална.инфантилия,.лутане.
от. едната.крайност.към.другата,.неспособност. за.конструктивно.
адаптиране.към.социалните.промени.

Разбира,.се.в.случая.трябва.да.се.има.предвид.и.историческо-
то.наследство..От.една.страна.България.принадлежи.към.културен.
ареал,.в.който.отсъстват.реалностите.–.мислене,.социална.практика,.
манталитет.–.характерни.за.западноевропейските.общества..Според.
Ноъм.Чомски. източноевропейските. страни. стават. затворени. още.

Максим Лазаров
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преди.две.столетия,.когато.Източна.Европа.се.оформя.като.първият.
в.историята.„трети.свят“.(1).От.друга,.както.е.известно,.страната.
попада.в.лоното.на.тоталитаризма.без.да.е.имала.разгърнати.капи-
талистически.обществени.отношения,.с.все.още.силни.патриархал-
ни.настроения.и.навици..В.условията.на.социализма.традициона-
листката.култура.и.етническото.мислене.запазват.своите.дълбоки.
корени..Нещо.повече.–.те.черпят.живителни.сили.от.голямата.нор-
мативна.натовареност.на.социалистическата.действителност..

Всичко. това. като. че. ли. циментира. изконното. недоверие. на.
българина.към.социалната.промяна,.свикнал.да.я.характеризира.с.
думите.„Всяко.чудо.за.три.дена“..Но.когато.се.оказа,.че.„чудото“.е.
далеч.по-радикално.и.обхватно,.в.масовото.съзнание,.глухо.за.про-
мяната,.трайно.и.властно.се.настаняват.тревогата,.неувереността,.
неадекватността,.страхът.е.чувството.за.загуба.на.идентитет..Раз-
бираемо.е,.че.с.такъв.емоционален.багаж.промяната.се.очертава.
като.трудна,.бавна.и.мъчителна..

Симптоматично. е,. че. дори. и. самият. Запад,. възприеман. като.
своего. рода. „експертна. култура“,. не. е. в. състояние. да. подсигури.
някакви.що.годе.адекватни.социални.технологии.за.прехода..Пос-
ланията,.които.идват.от.него.са.повече.в.духа.какво.не.трябва.да.
се.прави,.а.не.какво.трябва.да.се.прави..Ето.защо.така.съдбовно.
прозвуча.въпросът.на.Адам.Михник.–.„След.комунизма.накъде?“.
Опозицията.даде.възможно.най-недалновидния.отговор.–.назад..

Българският.пост-комунизъм.се.оформи.като.пред-комунизъм.
Това.втренчване.назад.предопредели.вечното.закъснение.на.опо-
зицията.–.в.политиката,.в.реформите,.във.властта..При.наличието.
на. една. изразена. хегемония. в. обществото. тя. загуби.първите. де-
мократични. парламентарни. избори,. не. можа. да. формулира. кон-
структивните.цели.на.общественото.недоволство,.а.хвърленият.по.
комунизма.камък.удари.България,.така.че.я.срина.до.равнището.на.
бананова.държава..В.порива.към.промяната.нашата.опозиция.успя.
да.стигне.само.до.атрибутите.на.демократизма..Етиката.на.омраза-
та.надделя.над.етиката.на.партньорството..По.един.възможно.най-
печален.и.драматичен.начин.доказахме,.че.и.демокрацията.може.да.
бъде.гробница.за.гражданското.общество.

Глава четвърта. Рисковете на прехода
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Отсъствието.на.политически.център.и.антагонистичното.поли-
тическо.противопоставяне.доказват.само.едно.–.ниското.качество.
на.родната.политика..С.езика.на.цифровата.символика.това.проти-
вопоставяне.може.да.се.изрази.така:.„1939.година.срещу.1989.годи-
на!“..Опозиционната.сила.–.Съюза.на.демократичните.сили.–.зало-
жи.на.бума.на.масовополитическата.активност,.забравяйки,.че.това.
е.нещо.твърде.несигурно.и.ефимерно..Причината.е,.че.масовопо-
литическата.активност.е.по-скоро.протестираща,.отколкото.ориен-
тирана.към.конструктивни.действия..В.протестиращата.активност.
доминират.чувствата.на.отрицание,.на.негодувание..Най-важното.
обаче. е,. че. тази. активност. разделя,. раздвоява,. противопоставя..
Дори.и.днес.се.правят.опити.тя.да.бъде.реанимирана.и.използвана.
в. политическите. действия..Социалният.протест. е. основан. върху.
социалното.нетърпение,.но.именно.то.може.да.превърне.днешните.
привърженици.на.една.кауза.в.нейни.утрешни.отрицатели..Подо-
бен.поведенски.трансфер.осъществиха.не.малко.от.привърженици-
те.на.опозицията,.което.сви.драстично.социалната Ј база.

Ралф.Дарендорф.е.абсолютно.прав,.когато.констатира,.че.в.ос-
новата.на.източноевропейските.„нежни.революции“.стои.не.ико-
номическият,.а.моралният.мотив..(2).Моралното.възмущение.беше.
вълната,.която.издигна.опозицията.на.политическия.небосклон..По.
същество.това.е.процес.на.отдаване.на.морален.кредит,.без.който.
нито.една.политическа.сила.не.може.да.функционира.пълноцен-
но..Наличието.на.морален.кредит.може.да.омекоти.и.най-непопу-
лярните. икономически. или. политически. инициативи.. Шоковата.
терапия.не.можеше.да.бъде.приложена.от.правителството.на.БСП.
именно.поради.отсъствието.на.морален.кредит,.друг.е.въпросът,.че.
тя.беше.неадекватна.за.нашите.реалности.

Рядко. в. българската. политическа. история. е. имало. общест-
вена.сила.с.такъв.морален.кредит.като.тази.на.СДС..Но.неговото.
разпиляване.започна.още.от.самото.начало..Моралният.гняв.беше.
редуциран. до. елементарното. политическо. дискредитиране..Про-
словутата.карта.с.черепите.беше.първият.пропаганден.сигнал,.под-
сказващ.пътя,.по.който.ще.се.върви.–.„омаскаряването“.на.полити-
ческия.противник..В.борбата.за.политическо.надмощие.масовото.

Максим Лазаров
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съзнание.стана.арена.на.такива.социално.психични.техники.като.
слуховете,.мълвите,.клюките..Тяхната.сила,.както.е.известно,.не.е.
в.доказателствеността,.а.в.увлекателността..Ефектът.е.не.убежда-
ването,.а.заразяването,.целта.не.е.в.оборването,.а.в.дискредитира-
нето.

Още.Гюстав.Льобон.и.Габриел.Тард.доказват,.че.когато.не.ра-
ботят.рационалните.равнища.на.общественото.съзнание.се.развих-
рят.„месианските.страсти“..Нещо.такова.се.получи.и.у.нас..Всеки.
опозиционен.лидер.се.чувстваше.длъжен.да.„спасява“.България..
Само.по.себе.си.в.това.няма.нищо.лошо,.но.при.отсъствието.на.
политическа.култура.и.толерантност.то.се.превръща.в.монологич-
на.претенция..Един.от.психологическите.белези.на.времето.след.
1989.г.. е. невероятният. взрив. на. „спасители“. на.България,. обще-
ството,.държавата,.морала.и.т..н..Месианските.лозунги.не.са.насо-
чени.към.Аз,.Ти,.Той,.а.към.паството,.стадото,.масите..Лозунгът.не.
е.рационална.мисъл,.а.„мисъл.назаем“,.„боен.вик.на.тълпата“.(С..
Московиси)..Българският.политически.лидер.не.говори.с.„Аз“,.а.с.
„Ние...“..Това.местоимение.обхваща.ни.повече,.ни.по-малко.целия.
народ..По.мнението.на.Тард.в.основата.на.месианското.мислене.
стои.чувството.за.„притежание.на.абсолютната.истина“..Именно.
това.чувство.генерира.оценъчната.корпоративност.в.политическия.
живот.–.безапелационното.разделение.„Ние“.–.„Те“..Но.когато.това.
разделение.се.прехвърли.от.политиката.във.всекидневието,.то.е.си-
гурен.показател.за.примитивизация.на.обществения.живот..

Опозицията.се.отнесе.повече.от.некомпетентно.с.особеностите.
на.масовата.психика..Нейното.естествено.състояние.не.е.динамика-
та,.която.е.винаги.инцидентна.и.скоротечна,.а.статиката..По-рано.
или.по-късно.активността.се.връща.в.руслото.на.стереотипията,.
която.подрежда.и.осмисля.всекидневието..Стереотипията.възпроиз-
вежда.всекидневието.(Х..Г..Гадамер),.оформя.непрекъснатостта.на.
човешката. екзистенциалност.. Лозунгът. „45. години. стигат“. беше.
моментно.удобен,.но.като.перспектива.се.оказа.бумеранг..Той.по.
хамлетовски.„разкъсваше.нишката.на.времената“..За.добро.или.за.
зло.през.тези.години.преди.1989.г..в.масовото.съзнание.се.оформи-
ха.известни.твърди.ценностни.структури.и.йерархии..Амбицията.
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да.бъдат.пометени.с.един.удар.бе.наивна.до.глупост..В.подобни.слу-
чаи.най-адекватната.стратегия.е.„бързай.бавно“..Опитите.да.се.за-
чертаят.„светкавично“,.тотално.тези.години.в.социалната.памет.на.
нацията.породиха.първите.реакции.на.ригидност.и.резистенция.

Развръзката.дойде.в.края.на.1994.г..с.убедителния.политиче-
ски.реванш.на.БСП..В.своята.най-дълбока.основа.победата.на.БСП.
беше.възстановяване.на.психологическата.връзка.между.минало-
сегашно-бъдеще..Стратегията. на. разкъсване. „нишката. на. време-
ната“,. антиномичното. противопоставяне. на. циклите. в. личния. и.
обществения.живот,.всичко.това.обилно.гарнирано.с.управленска.
некомпетентност,.постави.опозицията.в.ситуация.на.социален.цу-
гцванг.–.каквото.и.да.се.прави.–.все.се.губи..Изходът.е,.разбира.се,.
в.смяната.на.стратегията,.защото.с.негативни.емоции.и.партикула-
ция.на.общественото.съзнание.социална.промяна.не.се.прави..

Проекциите.на.бъдещето,.обещанията.какво.ще.дойде.са.на-
истина.нещо.много.важно.в.политиката..Морално.психологическо-
то.противопоставяне.на.минало-настояще-бъдеще.е.примамлив.и.
носещ.бързи.печалби.ход..На.него.се.базират.всички.революции..
Но. той. крие. и. сериозни. опасности.. Още. повече,. когато. в. бъде-
щето.се.разполага.някакво.минало,.както.стори.СДС..Характерна.
особеност.на.масовото.съзнание.е,.че.неговите.„гносеологически.
способности“. са. разположени. в. категориалното. поле. на. всеки-
дневното.мислене.. Тук. действат. опростените.мисловни. структу-
ри..Благодарение.на.тях.една.ударна.популистка.риторика.може.да.
помете.и.най-сериозния.социален.анализ..Но.пак.благодарение.на.
тях.възникна.противоречието.между.необходимата.дългосрочност.
за.разрешаване.тежките.проблеми.на.социалния.преход.и.масово.
психичната.готовност.да.се.поддържат.предимно.близко.времеви.
перспективи..Опозицията.не.отчете.това.противоречие..Инвести-
цията,.която.направи.в.масовите.очаквания.се.оказа.без.хоризонт,.а.
по-късно.се.видя,.че.е.и.без.съдържание,.защото.бутането.на.тота-
литаризма.бе.най-малката.част.от.задачата..

По-умните.технократи.отдавна.са.забелязали.особеностите.на.
това.противоречие.и.широко.използват.времево.фиксираните.про-
грами.за.промяна.от.рода.на.„100.дни“,.„500.дни“.и.т..н..Опозицията.
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не.предложи.нищо.такова,.независимо.от.мощното.интелектуално.
рамо.на.множество.наши.и.чужди.експерти..Времевото.фиксиране.
на.прехода,.технологизирането.му.в.срокове.и.задачи,.дори.кога-
то.е.чисто.демагогско,.смекчава.съпротивата.срещу.неизвестното.
бъдеще.и.страха.от.него,.прави.по-поносими.сътресенията.и.ли-
шенията..Минало-настояще-бъдеще.не.са.разкъсани,.а.вътрешно.
обвързани.в.цялостен.екзистенциален.цикъл.

Отсъствието.на.дисидентска.традиция.и.антитоталитарно.ми-
нало.тласна.българската.опозиция.към.подчертано.компилативни,.
а.нерядко.и.откровено.компенсаторни.модели.на.мислене.и.пове-
дение..Към.събитието.„10.ноември“.тя.няма.никакво.отношение.и.
не.може.да.го.има..Първо,.поради.отсъствието.на.политически.хо-
ризонт,.второ.поради.дворцовия.характер.на.промяната..Българска-
та.опозиция.дължи.много.повече.на.Горбачов.–.ментор.на.новото.
партийно.и.държавно.ръководство,.отколкото.на.Д..Бейкър,.чиито.
информатори.не.можеха.да.посочат.повече.от.десетина.имена.на.
дисиденти..На.„Кръглата.маса“.се.говореше.с.обръщението.„друга-
рю“,.а.социалистическата.ориентация.бе.високо.прокламирана..

Опозицията.се.формира.в.движение.по.принципа.на.„снежната.
топка“..Нейните.редици.напомнят.на.амазонска.фауна.–.от.искре-
ните.демократи.до.очевидните.лумпен-елементи..Сриването.на.то-
талитаризма.изискваше.тоталност.на.натиска..Първият.по-осезате-
лен.резултат.не.закъсня.–.отмяна.на.чл..1.от.бившата.конституция..
Политическото.пространство.бе.демонополизирано.и.със.скорост-
та.на.гъбена.реколта.започна.никненето.на.нови.политически.фор-
мации..Афинитетът.към.старите.емблеми.е.очевиден,.независимо,.
че.новите.формации.нямат.нищо.общо.с.историческите.прототипи..
Търсеше.се.традиция,.търсеха.се.корени,.търсеше.се.минало.и.тъй.
като. ги.нямаше.бяха.или.измислени.или.механично. заимствани..
Процесът.може.да.се.охарактеризира.като.морално.психологиче-
ска.легитимация.на.новите.политически.сили..В.идейно.отноше-
ние.аморфността.също.тържествуваше.–.либерални.идеи,.консер-
ватистки.платформи,.социалдемократически.призиви,.шовинистки.
напъни,.популистки.лозунги..Още.тогава.може.да.се.види.неадек-
ватната.претенция.за.покриване.на.целия.политически.спектър,.от.
която.и.до.днес.опозицията.не.може.да.се.отърве.
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Единственото.нещо,.което.можеше.да.обедини.този.идейно.по-
литически.Вавилон.в.някакво.цяло.бе.антикомунизмът,.който.както.
се.оказа.по-късно,.бе.твърде.ограничена.и.нестабилна.основа.за.ко-
алиране..Атаките.срещу.комунизма.се.отличават.с.не.по-малко.хао-
тизъм.–.веднъж.е.критикуван,.че.бил.разпределителен,.друг.път,.че.
бил.несправедливо.разпределителен,.но.във.всички.случаи.целта.
е.постигане.на.пропаганден.ефект..Яростният.антикомунизъм.е.не.
само.политически,.но.и.психологически.феномен..От.една. стра-
на. компенсация. на. дисидентския. дефицит,. от. друга. оправдание.
–.самооправдание.за.кроткото.съществувание.в.социалистическата.
ясла..Когато.той.се.демонстрира.от.своите.генетични.представите-
ли.е.напълно.разбираем,.дори.може.и.да.заслужава.уважение.като.
лична.позиция,.но.когато.се.практикува.от.„светкавично.узрели“.
демократи,.чиито.партийни.билети.са.още.на.отчет,.е.нелеп.и.сме-
шен..По-важното.обаче.е.друго,.в.политиката.стратегиите,.основа-
ни.на.„анти“.са.не.конструктивни,.те.са.с.ограничен.периметър.и.
възможности..Българската.политическа.опозиция.никога.не.успя.
да. улучи. „мярата. на. нещата“,. оптимума. в. политическите. дейст-
вия..Така.рухнаха.възможностите.на.политическия.центризъм.и.се.
оформи.най-неприятният.двуполюсен.модел.

Антикомунизмът.на.Александър.Солженицин,.емблематична-
та.фигура. на. европейското. дисидентство,. е. добре. известен..Със.
своята.сила.и.мащаб.той.може.да.побере.страстите.на.цялата.бъл-
гарска.опозиция,.че.и.да.остане..В.книгата.си.„Червеното.колело“,.
изследваща. анатомията. на. болшевишката. революция,. той. прави.
проникновения. извод:. „Най-трудно. от. всичко. е. да. се. прокарва.
средната линия.на.общественото.развитие..Тук.не.помагат.както.
при.крайностите.гърлото,.юмрукът,.бомбата,.решетката..Средната.
линия.изисква.най-голямо. самообладание,.най-твърдо.мъжество,.
най-примирено. търпение,. най-точно. знание.“. (3).Множество.по-
добни.изводи.можем.да.срещнем.и.у.другия.патриарх.на.дисидент-
ството.Милован.Джилас,. особено.в.последната.му.книга. „Несъ-
вършеното.общество“..(4).

Какво.означава.всичко.това.–.отказ.от.антикомунистическите.
убеждения,.каприз,.който.двамата.могат.да.си.позволят.след.рух-
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ването.на.тоталитаризма?.Разбира.се.че.не,.това.е.израз.на.трезво.
и.сериозно.политическо.мислене,.проява.на.политическа.мъдрост,.
предупреждение,.че.по-рано.или.по-късно.крайностите.си.запри-
личват..Антикомунистическата.ярост.имаше.място.в.щурма.срещу.
тоталитаризма,.но.в.реформирането.на.обществото.не.върши.ра-
бота,.затова.опитите.за.перманентно.иницииране.са.белег.за.поли-
тическа.инфантилия..Всички.сродни.формации.в.Източна.Европа.
минаха.през.този.етап,.но.само.българската.опозиция.си.позволи.
да.остане.в.него.

Като.оставим.настрана.особения.случай.с.„Телевизионната.ре-
волюция“.в.Румъния,.България.е.единствената.страна.в.Източна.
Европа,.в.която.след.доказани.от.чужди.експерти.свободни.парла-
ментарни.избори,.опозицията.не.можа.да.се.пласира.в.коридорите.
на.властта..Наистина.тези.избори.я.легитимираха.политически.чрез.
представителството.в.парламента,.но.те.легитимираха.и.бившата.
комунистическа.партия,.при.това.като.водеща.парламентарна.сила..
Изобщо.отликите. на. нашата. опозиция. със. сходните.формации. в.
бившия. соцлагер. са.много.повече. от. приликите..Може.би. един-
ствената. по-съществена. прилика. бяха. прекомерните. обещания. и.
неизпълнимите.задачи,.които.всички.и.навсякъде.даваха.и.поставя-
ха..Но.в.случая.имаме.работа.повече.с.обективно.явление.–.просто.
капацитетът.на.демокрацията.се.оказа.тесен.за.повишените.соци-
ални.очаквания.

В.дъното.на. това. явление. стои.неразбирането.и.несъобразя-
ването,.че.революцията,.дори.и.нежна,.е.не.само.политическа,.но.
и.социална.трансформация..Първата.може.да.се.извърши.за.една.
нощ,.но.за.втората.е.нужно.много.време..Никой.не.обръща.внима-
ние.на.предупрежденията,.идващи.от.специалисти.с.ранга.на.но-
белиста.Пол.Самуелсън,.че.преходът.ще.се.осъществи.в.обхват.от.
20.до.30.години.(5).че.ще.бъде.бавен,.тежък,.мъчителен..Всички.
източноевропейски.опозиции.бързаха,.а.най-много.нашата..

Зб..Бжежински,.който.под.псевдонима.„Z“.помества.една.на-
шумяла. на. времето. статия. (1989.г.). в. списание. „Дедалус“,. също.
предупреждава,.че.„социалната.трансформация“.ще.бъде.продъл-
жителна,.с.етапи.и.подетапи..(6).В.концепцията.на.Бжежински.като.
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най-критичен.за.промяната.е.оценен.първият.етап,.собствено.по-
литическата.промяна..Затова.тя.се.нуждае.от.повишеното.внима-
ние,.грижа.и.подкрепа.на.Запада..Подаването.на.помощта.авторът.
вижда.не.толкова.според.дълбочината.на.кризата,.а.предимно.спо-
ред.успеха.и.скоростта.на.изхода.от.кризата..Вторият.етап.включва.
процеса.на.изграждане.на.демократичните.институции.и.тяхното.
ефективно.задействане..Най-важният.момент.тук.е.правовата.уред-
ба.на.демокрацията.и.пазарната.игра..Третият.етап.е.най-сложен,.
той.предполага.осъществяване.на.политическа.консолидация,.по-
стигане.на.политически.консенсус.за.национално.и.социално.зна-
чимите.цели..Като.имаме.предвид.тази.схема.става.ясно,.че.нашата.
демокрация.за.пет.години.се.намира.някъде.между.първия.и.вто-
рия.етап,.а.колко.време.ще.пребивава.във.втория.етап.и.кога.ще.
достигне.третия.е.трудно.да.се.каже.

Резултатите.от.първите.свободни.парламентарни.избори.имаха.
шоково.въздействие.върху.опозицията..От.тук.нататък.започва.да.
тече.„изгубеното.време“.на.социалната.промяна..Опозицията.наче-
ва.борба.срещу.нещо,.в.името.на.което.тя.се.появява.–.парламента.и.
парламентаризма..Един.„Град.на.истината“.седмици.наред.чакаше.
информация.за.стотиците.хиляди.избирателни.фантоми,.но.когато.
тя.не.се.появи.се.ориентира.към.нещо.по-абстрактно.–.„историче-
ската. вина“.на.БКП/БСП..Реваншът.дойде.почти. случайно,. една.
видеокасета.със.съмнителна.автентичност.даде.повод.за.бламира-
не.на.социалистическия.президент..Социалистите.пък.бяха.толкова.
уверени.за.своята.власт,.че.не.се.погрижиха.за.вицепрезидент,.така.
че.с.падането.на.титуляра.се.оваканти.цялата.институция.

Президентската.рокада.е.символична.най-вече.с.демонстраци-
ята. на. възможностите. на. уличния.натиск. и.митинговата.мощ..В.
България.се.осъществи.„уличен.импинчмънт“,. един.президент.е.
свален.без.процедура,. без. намесата.на.парламент.и.институции..
Парламентът.(ВНС).се.задейства.едва.когато.трябваше.да.легали-
зира.една.тайна.политическа.сделка.–.изборът.на.нов.президент,.
представител.на.опозицията..Това.бе.първият.сериозен.пробив.в.
структурите.на.реалното.държавно.управление..
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Августовската.вечер,.когато.бе.обявен.изборът.на.новия.прези-
дент,.прилича.по.нещо.на.по-сетнешните.„футболни.нощи“..Опо-
зицията.ликуваше,.обществото.си.отдъхна,. в. административната.
власт.се.оформиха.баланси..Но.статута.на.президентската.инсти-
туция.бе.доста.орязан.откъм.правомощия.и.то.тъкмо.под.натиска.
на. опозицията,. която. не.можеше. да. си. представи. свой. кадър. на.
този.пост..Освен.това.изборът.е.подпрян.„отдолу.„.със.съответната.
социалистическа.креатура,.което.донякъде.е.компенсация.за.„голя-
мата.загуба“,.гаранция.за.сделката.и.демонстрация.за.публичното.
присъствие.на.БСП.и.на.това.място.

Поемането.на.президентския.пост.обаче.се.оказва.„данайски.
подарък“..СДС.се.лишава.от.фигурата,.която.му.дава.дисидентски.
имидж,.която.интегрира.разнородните.вътрешни.фрагменти.,.често.
пъти.пребиваващи.съвместно.единствено.по.силата.на.случайнос-
тта..Дебалансиран.е.вътрешният.център.на.властта.в.съюза,.част.
от.нея.е.изнесена.извън.него..Унизителното.елиминиране.на.след-
ващия.лидер.разкрива.пътя.на.„втората.вълна“.политици,.привли-
чани.някога.от.„старата.гвардия“.в.„насипно.състояние“,.но.вече.
със.собствени.виждания,.апетити.и.претенции.за.властта..Именно.
тази.„втора.вълна.„.не.възприема.статуса.на.парламентарна.сила.и.
залага.на.извънпарламентарните. средства..Опозицията. се. държи.
така,.сякаш.няма.144.човека.в.парламента,.а.39.от.тях.сътворяват.
поредния.български.принос.в.политическата.практика.–.стачкуват.
срещу.собствения.си.парламент,.срещу.това,.за.което.са.избрани.
–.новата.конституция.

Изобщо. идеята. и. практиката. за. Велико. народно. събрание. е.
един.дълъг.низ.от.абсурди.и.нелепости..Тези,.от.които.би.трябва-
ло.да.се.учим,.скромно.се.задоволяват.с.„малки.конституции“,.т..
е..ограничени.поправки.в.наличните.конституции..Вниманието.е.
съсредоточено.върху.законите,.директно.обслужващи.всекиднев-
ната.практика.на. социалния.преход..Любители.на.юридическата.
статистика.са.изчислили,.че.за.да.се.задейства.една.млада.демо-
крация,.са Ј нужни.поне.двеста.нови.закона,.регламентиращи.хода.
и. състоянието.на. социалната. промяна..Но. българската. опозиция.
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решава.друго.–.„Нов.Основен.закон“,.с.което.още.веднъж.показва,.
че.за.промяната.е.мислено.не.като.за.практика,.а.с.идеални.катего-
рии..Когато.се.вижда,.че.времето.нужно.за.това.творчество.работи.
за.стария.политически.елит,.дойдоха.атаките.срещу.парламента.и.
конституцията..Но.Великото.народно.събрание.не.можеше.да. се.
саморазпусне.ако.не.приемеше.новата.конституция..Един.омагьо-
сан.и.затворен.кръг,.в.който.се.завърта.цялата.политическа.дейст-
вителност..Българският.бизнес.се.нуждае.от. закони,.българската.
полиция.се.нуждае.от.закони,.българските.граждани.се.нуждаят.от.
закони,.но.получават.конституция..Част.от.депутатите.на.опозици-
ята.не.я.подписват,.та.дори.и.самият.президент,.което.не.им.пречи.
по-късно.най-широко.да.се.позовават.на.нея.

Времето.за.правенето.на.конституцията.има.още.един.недоста-
тък.–.то.е.максимално.удължено..И.най-невинните.текстове.са.по-
вод.за.словесни.баталии.и.пропагандна.елоквенция..Така.започва.
нагнетяването.на.общественото.недоволство.срещу.парламента..Не.
липсват.и.чисто.егоистични.съображения.–.депутатското.място.е.
удобно,.облечено.с.авторитет,.престиж,.власт,.пари..Финалът.в.дей-
ността.на.ВНС.е.увенчан.с.гласуването.на.закон.за.собствените.де-
путатски.пенсии..За.него.гласуват.и.90.депутати.социалисти,.с.кое-
то.хвърлят.идеалистично.настроената.част.от.електората.си.в.смут.

Но. истинският. електорален. подарък. за. опозицията. идва. от.
Москва.с.предсмъртната.конвулсия.на.перестройката..На.19.август.
1991.г..се.разиграва.нещо.толкова.нелепо,.че.учудва.дори.много.ви-
делите.специалисти.на.ЦРУ..Срещу.М..Горбачов.е.извършен.пре-
врат,.за.който.той.и.знае.и.не.знае..Държавниците.в.Европа.и.света.
изчакват.хода.на.събитията.и.имат.всички.основания.за.това..Нямат.
право.на.това.обаче.лидерите.на.БСП,.тяхната.колеблива.позиция,.
непоследователното.поведение,.оценките.пост.фактум,.разочаро-
ват.обществеността.и.издигат.политическия.рейтинг.на.опозиция-
та..По-късни.сондажи.на.общественото.мнение.показват,.че.с.тези.
действия.БСП.губи.между.10.до.15.процента.от.потенциалните.си.
гласоподаватели,. много. сериозно. е. накърнен. нейният. политиче-
ски.престиж..СДС.се.възползва.максимално.от.ситуацията,.но.това.
правят.и.младите.апаратчици.вътре.в.БСП.
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.Краят.на.Седмото.ВНС.е.и.край.на.псевдокоалицията.„БСП-
СДС“..С.нея.СДС.се.упражнява.във.власт.по.най-удобния.начин.
–. възможността. винаги. да. посочи. виновник. за. неуспехите. и. да.
прехвърли.отговорността.за.тях..Никой.от.„партньорите“.в.тази.ко-
алиция.не.носи.отговорност.за.нещо.пред.другия..Властта.не.е.по-
делена,.а.разкъсана.на.парчета,.всяко.за.собствена.употреба..Вър-
ху.българското.общество.се.изсипва.реформаторското.ровение.на.
монетаристки.техники,.шокови.терапии,.либерални.проекти.и.т..н..
Това.става.по.начин,.който.кара.дори.един.министър.председател,.
най-искрено.да.провикне.нелепицата.„За.Бога.братя,.не.купувай-
те!“..Днес.никой.не.може.да.каже.ако.имаше.време.августовските.
спомени.да.избледнеят,.дали.СДС.би.спечелил.изборите.за.36-тото.
обикновено.народно.събрание.

Участието.на.опозицията.в.държавната.власт,.дори.и.само.като.
упражнение,.ускорява.ферментационните.процеси.в.нея..Идеоло-
гическите.пуристи.в.и.извън.парламента.добре.виждат,.че.се.обез-
смисля.самото.качество.на.опозиционността,.след.като.властта.се.
консумира.наравно.с.политическия.противник..На.парламентарни-
те.избори.СДС.се.появява.в.три.ипостаси:.СДС-движение,.СДС-
център.и.СДС-либерали..За.разлика.обаче.от.християнската.тро-
ица.не.са.едно.и.също.нещо,.а.три.различни.неща..И.бюлетините.
са.различни.–.сакралната.синя.бюлетина.принадлежи.на.първото.
СДС..Начинът,.по.който.това.е.осъществено.от.една.президентска.
съветничка. и. още. повече,. формата. на. благодарността. (депутат-
ство),.както.и.височайшата.„санкция“,.днес.могат.да.предизвикат.
само.смях..

Тъй.или.иначе.опозицията.печели.изборите,.наистина.с.„мал-
ко“,.но.с.претенцията.„завинаги“,.а.по-късно.се.оказва,.че.е.за.съв-
сем.кратко..Това.„малко.„.е.ефект.от.предизборното.високомерие.
към.другите.парламентарни.и.извънпарламентарни.опозиционни.
сили.и.нежеланието. за. коалиране. с. тях..Налага. се. потребността.
от.по-неприятната.коалиция.–.с.парламентарен.партньор..В.парла-
мента.СДС.коалира.с.етническата.партия.на.ДПС,.чиято.някогашна.
регистрация.в.един.провинциален.град.беше.предизвикала.пропа-
гандното.му.възмущение..Но.по-важното.е.друго.–.СДС.изпада.в.
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зависимост,.която.дори.и.БСП.не.би.могла.да.му.устрои..Този.път.
залогът.не.е.четвърт.или.половината,.а.цялата.власт.в.обществото.
и. държавата,. във. всичките Ј видове,. във. всички. сфери.и. етажи..
Отказът.на.ДПС.от.централната.власт. е. компенсиран.със. задъл-
бочаващо.окопаване.в.местната.и.не.скрити.апетити.за.закрила.на.
всички.„братя.по.вяра“..ДПС.се.нуждае.от.това,.защото.електора-
тът.му.перманентно.изтънява,.този.път.не.по.„екскурзионни“.съо-
бражения,.а.чрез.трайно.и.мащабно.доброволно.изселване..

С.появата.на.36.народно.събрание.всички.власти.стават.сини,.в.
това.число.и.„четвъртата“.в.лицето.на.държавните.електронни.ме-
дии,.които.между.другото.от.много.по-отдавна.обслужват.победи-
теля..Налице.е.и.мощен.обществен.кредит,.противникът.е.натикан.
в.ъгъла,.пътят.за.реформите.е.разчистен..Проектите.и.задачите.са.
многобройни.и.мащабни.–.просперираща.икономика,.средна.кла-
са,.Канарски.острови,.интегриране.в.Европа,.отваряне.към.света.
и.т..н..СДС.има.работа.за.три.мандата.напред..„Да,.ама.не“..Още.
първия.закон,.внесен.на.първото.пленарно.заседание.демонстрира.
неизживян.опозиционен.синдром.и.втренченост.назад..Това.е.зако-
нът.за.имуществото.на.тоталитарните.партии.и.организации..СДС.
възприема.управлението.си.като.библейския.Армагедон.–.„бой.по-
следен“.със.силите.на.злото..Дори.и.официалната.му.лексика.става.
библейски.велеречива.–.Мойсей,.Пустинята,.Изход,.Ханаан.и.т..н..
Това.не.е.интелигентско.оригиналничене,.а.стил.на.мислене.и.се-
беоценка,.месианско.самопроециране..

Мотивацията. на. закона. е. в. някакъв. смисъл. също. „архаико-
образна“..Парите.и.средствата.от.него.трябва.да.бъдат.насочени.в.
полза.на.пенсионерите,.същите.онези.хора,.които.само.след.месеци.
ще.станат.„егоистични.старци,.припичащи.се.на.слънце“..Законът.
е.приет,.но.и.до.днес.от.него.няма.нито.един.лев..Това.не.пречи.тен-
денцията.на.подобно.законотворчество.да.бъде.поддържана..Вър-
хът.е.печално.известният.закон.„Панев“,.признат.днес.за.грешка.и.
от.самата.опозиция..Разбира.се.има.и.съвсем.рационални.причини.
за.тези.действия.–.поддържане.на.пропаганден.шум,.настървяване.
на.общественото.мнение.чрез. „образа.на.врага“.и.не.на.послед-
но.място,.ако.може.да.се.елиминира.политическия.опонент..Опо-
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зицията.се.ражда.в.и.чрез.общественото.противопоставяне,.като.
изразител. на. определени. обществени. интереси,. насочени. срещу.
статуквото..Но.в.качеството.си.на.управляваща.сила.тя.връща.това.
противопоставяне.обратно.в.обществото.или.по-скоро.прави.опит.
да.го.поддържа.на.висок.градус.

Така.дори.и.като.управляваща,.опозицията.не.може.да.счупи.
калъпа.на.опозиционността..В.действията Ј има.нещо.суицидно..
Отсъствието. на. самостоятелни. образци. на. поведение. като. че. я.
кара.да.копира.опита,.практиката.и.грешките.на.БКП..Идеологията.
отново.става.посредник.между.управлението.и.икономиката,.кад-
ровите.промени.се.правят.по.„класов.критерий“,.на.политическия.
опонент.се.гледа.като.на.„класов.враг“,.държавата.се.разглежда.по.
схемата.на.Енгелс,.т..е..просто.се.срива..СДС.като.действаща.сила.
наистина.успява.да.се.скара.с.всички..Със.„своя“.президент,.чий-
то.портрет.гори.пред.изумените.погледи.на.високи.чуждестранни.
гости,. със. „своя“. синдикат,. който.беше.ударната. сила.по.митин-
гите,. със. „своя“.парламентарен.партньор,.който.не. е.достатъчно.
послушен..Не.е.пощадена.дори.и.църквата,.която.изпада.в.разкол.
след.груба.намеса.на.държавата..И.тук.СДС.повтаря.грешките.на.
БКП,.въобразявайки.си,.че.може.да.се.справи.с.една.организация,.
имаща.вековни.традиции.и.дълбоко.консервативни.принципи.на.
самоуправление..Всичко.това.прилича.на.политическа.автофагия,.
която.добива.завършен.вид.с.„бунта.на.мравките“.и.роенето.вътре.
в.парламентарната.група..

Падането.на.правителството.на.СДС.ще.остане.класика.в.учеб-
ниците.по.политология.за.безотговорно,.наивно.и.късогледо.отно-
шение.към.властта.и.управлението..Една.инфантилна.инициатива.
за. „вот.на.доверие“,.при.ясното. съзнание. за.промените.в.парла-
ментарното. пространство,. става. формалната. причина. за. акта. на.
падането..Това.само.привидно.е.„дезертиране.от.властта“,.нещата.
са.много.по-дълбоки.и.сериозни..СДС.е.прекалено.натоварен.с.иде-
ология,. той.все.повече. заприличва.на.партия.от.класически.тип,.
което.го.кара.да.лансира.тясно.значими.цели.и.идеи,.но.най-важно-
то.–.„свива“.електоралната.му.база..Един.от.поредните.парадокси.
на.нашата.политическа.действителност.е,.че.за.„партията.на.тру-
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дещите.се.„.–.БСП.–.гласуват.бизнесмени,.търговци,.мениджъри.
и.т..н..Електоратът.на.БСП.е.много.по-пъстър.и.разклонен.от.този.
на.СДС..Налице. е. изявена. структурна. асиметрия. –.монолитната.
на.върха.си.БСП.разполага.в.основата.си.с.разклонен.електорален.
състав..И.обратното.–.хетерогенния.на.върха.си.СДС.притежава.хо-
могенен.и.беден.електорален.състав,.който.все.повече.заприличва.
на.еднопартиен.електорат..Наследството.от.миналото,.когато.той.
беше.изразител.на.широки.обществени.въжделения,.го.кара.да.се.
лута.из.целия.спектър.„ляво.–.дясно“,.докато.импулсите,.идващи.
от.изтъняващия.електорат.го.закотвят.в.слабо.популярни.практи-
чески.действия.

„Политиката.се.прави.с.главата,.а.не.с.други.части.на.тялото.“.
–.казваше.Макс.Вебер..Никой.сред.политическия.елит.на.съюза.не.
поема.отговорността. за.падането.на.правителството,. загубата.на.
парламентарното.мнозинство.и.крахът.на.синята.идея..Този.елит.
вижда.(или.по-скоро.прехвърля).вината.навсякъде.другаде,.само.не.
и.в.себе.си..Заболяването.е.сериозно,.дори.и.катастрофата.на.18.де-
кември.1994.г..не.довежда.до.някакви.сериозни.промени.в.елита..

На. една.млада. и. новопоявила. се. политическа. сила.могат. да.
бъдат.простени.отсъствието.на.политическа.култура,.навици,.гъв-
кавост,. фантазия. в. мисленето.. Но. отсъствието. на. политическа.
адекватност.и.„здрав.смисъл“.са.тревожно.нещо..Те.показват,.че.
хората. в. политиката. са. случайни,. не. на. мястото. си.. Вероятно. е.
историческа.съдба,.но.състоянието.и.равнището.на.нашите.поли-
тически.нрави.гарантират,.легитимират.подобно.присъствие..Във.
времена,.когато.политиката.е.дистанцирана.от.всекидневието.това.
се.е.понасяло.относително.безболезнено..Но.когато.политиката.е.
във.всекидневието,.некомпетентността.лъсва.много.бързо..Това.не.
е.стандартния.процес.на.девалвация.на.политиците,.а.ускорена.ве-
рификация.на.тяхната.некомпетентност..

В.самия.край.на.1992.г..СДС.отново.влиза.в.любимото.амплоа.
на.опозиция..Но.амплоато.е.само.по.форма,.защото.този.път.той.
разполага.с.мощни.властови.ресурси..Втората.по.големина.парла-
ментарна.група,.председателско.и.зам..председателско.място.в.пар-
ламента,.ръководните.места.във.всички.парламентарни.комисии,.
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половината.от.министрите.в.новото.правителство.са.негови.кадри,.
областни.управители.и.кметове.в.големите.градове,.тотално.при-
съствие.в.съдебната.власт..Чрез.структурите.на.парламента.СДС.
има.директен.достъп.до.ЕС.и.още.много.други.международни.ор-
ганизации.

Всичко.това.не.смущава.ни.най-малко.опозиционното.съзнание.
на. новата. стара. опозиция..Напротив,. експлоатира. се. най-плътно.
и.то.в.подчертано.деструктивен.стил..Опозицията.не.работи.вече.
за.промяната,.тя.работи.против.промяната..Собствения.си.провал.
в.нея. та.иска.да.мултиплицира.чрез.провала.на.други..В. случая.
с.„правителството.на.Беров“.почти.успява..Всичко.е.блокирано.–.
парламент,.правителство,.реформи.и.т.н..Една.„гола.опозиция“.не.
може.да.стори.това,.то.е.по.силите.на.една.власт-имаща.опозиция.

Опозицията,.наречена.СДС.е.инфилтрирана.във.всички.сфери.
и.етажи.на.управлението,.широко.представена.е.във.всички.видове.
власт,.близо.една.година.тя.е.абсолютно.власт-имаща.–.правител-
ство,.парламент,.съд,.държавни.медии..Само.БКП.е.била.в.такъв.
властови.режим..Резонно.възниква.въпросът.–.„Какво.иска.СДС?“..
Ако.искаше.мандат.за.управление.–.той.беше.даден..Ако.искаше.
парламентарно.мнозинство.–.то.беше.осигурено..Ако.искаше.соци-
ална.промяна.–.можеше.да.осигури.Обществен.договор.за.нея..Ако.
искаше.демокрация.и.приватизация,.трябваше.да.задвижи.иконо-
миката..Ако.искаше.да.разгради.социализма,.имаше.доминиращата.
обществена.и.категоричната.външна.подкрепа.за.това.

В.този.дух.може.да.се.да.се.разсъждава.дълго,.но.нещата.не.
стават. по-ясни..Изглежда,. че. въпросът. „Какво. иска.СДС?“. няма.
рационален.отговор..Ако.той.иска.послушна.опозиция,.сервилни.
партньори,.перманентна.обществена.подкрепа,.еднопосочни.соци-
ални.интереси.–.това.е.чиста.проба.политически.ирационализъм..
Има.обаче.дълбоки.съмнения,.че.СДС.иска.нещо.подобно..Наис-
тина.никъде.не.е.вербализирано.или.написано,.но.езикът.на.пове-
дението.също.може.да.говори.красноречиво..СДС.иска.да.е.едно.
скрито.зад.демократична.фасада.БКП..Прав.е.Миша.Глени.от.ВВС,.
когато.окачестви.СДС.като.„незаконно.дете.на.БКП“.
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Частичните. местни. избори. по. време. на. 36. Народно. събра-
ние.показват.сериозна.инверсия.в.обществените.настроения.–.на-
растващо.влияние.на.БСП,.отдръпване.от.СДС.и.още.по-голямо.
отдръпване.от.политиката,.за.което.най-голям.принос.има.самият.
парламент..БСП.печели.избори.в.относително.големи.градове,.дос-
коро.бастиони.на.синята.идея..Реакцията.на.СДС.е.повече.от.ин-
тересна,.той.обвинява.БСП,.че.не.издига.„червени“.кандидатури.и.
залага.на.независими.кандидати..Новата.стара.опозиция.се.сърди,.
че.червените.не.действат.симетрично..Тълкуването.е.парадоксално.
и.нелепо.–.„червените“.се.крият.зад.независимите.кандидати,.те.
са.слаби..Само.подобно.тълкуване.може.да.обясни.защо,.след.като.
стотици.демоскопски. сондажи.прогнозират. загуба,.СДС.продъл-
жава.да.настоява.за.разпускане.на.парламента..„Здравият.разум“.
подсказва.друго,.36.Народно.събрание.трябва.да.се.крепи,.да.се.
удължава.живота.му,.колкото.е.възможно.повече,.най-малкото.за-
ради.това,.че.всеки.избор.е.риск..

Ако.политическият.елит.на.СДС.си.е.давал.сметка,.че.ще.за-
губи. парламентарните. избори,. а. продължава. да. настоява. за. тях,.
обяснението.може.да.бъде.само.едно.–.егоистичното.намерение.за.
възпроизвеждане.в.следващия.парламент,.без.грижа.за.загубеното.
влияние,.възможности,.шансове,.без.мисъл.за.излъганите.надежди,.
очаквания,.обещания.и.обществена.подкрепа..Хазартно.и.неком-
петентно.е.разпилян.огромен.морален,.обществен.и.политически.
кредит,.уникални.възможности,.давани.много.рядко,.почти.по.из-
ключение..Ако.политическият.елит.на.СДС.не.си.е.давал.сметка,.
че.ще.загуби.парламентарните.избори,.той.не.би.трябвало.да.е.там,.
където.е.

Борбата.на.опозицията.срещу.парламента.се.превръща.в.по-
следна.сметка.в.загуба.на.парламента..Но.тази.адекватност.е.фор-
мална,.защото.в.съдържателен.план.тези.настроения.не.работят.за.
него..В. сферата. на. общественото. съзнание. царят. умора,. апатия,.
страх,. несигурност. и. безнадеждност.. Големи. социални. групи. са.
отчаяни.от.политиката.и.се.отдръпват.от.нея..В.тези.условия.из-
борите.се.печелят.от.онзи,.който.съумее.да.преработи.негативните.
социални.нагласи..
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Разликата.в.подходите.на.СДС.и.БСП.в.избирателната.кампа-
ния.са.очевидни..Докато.социалистите.обясняват.механизмите.на.
приватизацията.и.способите.за.раздвижване.на.икономиката,.СДС.
говори.за.„пенсионните.фондове“,.чиито.потребители.са.и.си.ос-
тават.традиционен.контингент.на.БСП..СДС.клеймеше.„комунис-
тическото.минало“.в.момент,.в.който.съзнанието.на.българина.бе.
обладано.от.най-благи.реминисценции.–.морето,.ранчото,.спокой-
ствието..СДС.обещаваше.„справедливост.в.приватизацията“,.БСП.
говореше.„ускоряване.на.приватизацията“..Нещата.се.развиха.по.
начина,.по.който.трябваше.да.се.развият.–.пред.пъстрото,.но.книж-
но.меню,.българинът.избра.реалната.хапка.

Изборната.шумотевица.бе.съпроводена.от.трясъка.на.удрящата.
се.в.дъното.на.социалната.пропаст.българска.икономика..Отскок.не.
се.получи.и.нямаше.как.да.се.получи.и.свободното.падане.продъл-
жи..Трясъкът.бе.чут.от.БСП.и.подходящо.асимилиран.–.„Да.спрем.
разрухата“..СДС.продължава.да.говори.за.„разграждане.на.систе-
мата“,.когато.истинския.проблем.бе.тя.да.бъде.задвижена..Разли-
ката.в.подходите.е.не.само.очевидна,.но.и.качествена..Западни.екс-
перти.обучават.опозицията.как.се.„правят“.избори..Експертите.на.
БСП.са.Квашневски,.Хорн,.Мечиар..На.място.се.изучава.опита.на.
сродни.формации.от.Източна.Европа.как.се.„печелят“.избори.и.как.
се.упражнява.власт..БСП.лансира.лозунги,.които.като.че.ли.са.взе-
ти.буквално.от.устата.на.Дарендорф.–.„Повече.жизнени.шансове.
за.хората.„..Опозицията.си.служи.с.политически.и.идеологически.
аргументи,.БСП.залага.на.икономическата.аргументация..Нейните.
представители.буквално.помитат.събеседниците.си.в.телевизион-
ните.дискусии..Нищо,.че.шансовете.и.аргументите.бяха.проиграни.
от.БСП.след.това.

Впечатляващо.е,.че.независимо.от.многото.формации.в.СДС.
с. определението. „консервативен“. в. наименованието,. истинската.
консерватистка.карта.бе.разиграна.от.БСП..Заложи.се.на.най-стара-
та.и.изпитана.социална.технология.–.прогрес.чрез.консерватизъм,.
„бързай.бавно“..Хаосът.в.промените,.шоковите.терапии,.импрови-
зациите.в.социалното.управление,.екзистенциалната.неувереност.
умориха.общественото. съзнание..То. търсеше. спокойствието,. по-
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рядъка,. стабилитета.и. отдаде. доверието. си.на. този,. който.му. ги.
предлагаше..Простичкото.съображение,.че.демокрацията.не.може.
да.струва.здравето.и.съществуването.на.цяла.нация,.така.както.на.
времето.Хрушчов.обещаваше.комунизма.с.цената.на.едно-две.по-
коления,.направи.масовото.съзнание.глухо.за.демократичните.обе-
щания..На.този.фон.приказките.за.„нежна.реставрация“.на.комуни-
зма.са.повече.изследователска.екстравагантност.и.оригиналниче-
не,.отколкото.нещо.реално..Социалистите.употребиха.най-финия.
нюанс.на. „нежната.реставрация“.–.психологическия.–. тъгата.по.
стабилитета,.сигурността,.спокойствието.

Разгромът.на.опозицията.в.изборите.за.37.Народно.събрание.
показа,.че.тя.е.изчерпила.своите.исторически.възможности..От.тук.
нататък,.оставайки.такава.каквато.е,.тя.ще.съществува.по.силата.на.
социалната.инерция,.с.неотклонно.намаляващи.политическо.вли-
яние.и.обществена.тежест..Лозунгите.на.антикомунизма.могат.да.
я.обрекат.единствено.на.евтин.популизъм..Защото.тези,.които.тя.
нарича.„комунисти“.отдавна.са.се.пласирали.в.сферите.на.бизнеса,.
предприемачеството,. международното. икономическо. сътрудни-
чество.и.т.н..Все.неща,.в.името.на.които.тя.се.появи..Поведение-
то.и.в.новия.парламент.демонстрира,.че.тя.натрапчиво.робува.на.
стари.идеологеми,.нямащи.нищо.общо.с.реалните.потребности.на.
обществото..

Социалният. и. политически. критицизъм. е. само. част. от. ам-
плоато. на. една. политическа. опозиция.. Истинският. политически.
майсторлък. е,. независимо. от. опозиционността,. да. имаш. реално.
участие.в.социалните.решения.и.процеси..Тъкмо.заради.това,.а.не.
заради.голото.отрицание,.политическите.опозиции.са.нужни.във.
всички.модерни.общества.

2. БУМЕРАНГЪТ НА „ДЕМОКРАЦИЯТА“ 

Може.да.изглежда.странно,.но.основните.ценности.на.демокра-
тизма.–.политически.плурализъм,.разделение.на.властите,.свобода.
на.съвестта.и.словото,.право.на.частна.собственост.–.българинът.
получи.буквално.за.месеци..България.се.отвори.към.и.за.света..Осъ-
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ществени.бяха.важни.взаимоотношения.с.различни.европейски.и.
международни.структури..Макар.противоречиво.и.колебливо,.бяха.
направени.първи.стъпки.към.установяване.на.пазарни.отношения.в.
икономическия.живот..Всичко.това.обаче,.положено.на.везните.на.
социалните.очаквания.и.съизмеримо.с.цената.на.прехода,.се.оказа.
твърде.малко.

Първото.нещо,.което.прави.най-силно.впечатление.в.ситуация-
та.на.прехода.е.разпадът на наличната ценностно-нормативна 
система,.преминаването.от.едно.потиснато,.но.понякога.комфорт-
но.от.психологическа.гледна.точка.съществуване,.към.нов.тип.об-
ществени.връзки.и.отношения..В.недалечното.минало.подчинени-
ето,.съзнателно.или.несъзнателно,.беше.основната.социалнопси-
хична.доминанта..Човек.възприемаше.онова,.което.тоталитарното.
общество.предлагаше.като.ценности,.норми,.образци,.еталони,.от.
позицията.на.конформизма.и.подчинението.

В.социалнопсихологически.план.отказът.от.тоталитаризма.оз-
начава.преминаване.от.стереотип на социално подчинение към 
изграждане на личностна автономия.. Тази. промяна. съдържа.
силно. подчертани. конфликтни. тенденции,. в. чиято. основа. стоят.
чувствата.за.социална.несигурност,.неувереност,.невъзможност.да.
се.разчита.на.натрупания.опит.и.знания..Всичко.това.днес.можем.
да.наблюдаваме.както.на.личностно,. така.и.на.масово.психично.
равнище.

Характерна.особеност.на.прехода.към.личностна.автономия.е,.
че.в.своя.масов.вид.той.се.осъществява.не.директно,.а.посредством.
търсене.на.индентификации.чрез.различни.групови.структури.като.
партии,.движения.и.т.н..Българинът,.в.буквалния.смисъл.на.думата,.
се.втурна.към.тях,.често.пъти.без.да.си.дава.сметка.за.техните.цели,.
задачи.и.проекции..Важното.беше.да. се.членува.в.нещо.и.да. се.
идентифицираш.чрез.него..От.една.страна.това.може.да.се.тълкува.
като.израз.на.събудена.социалнополитическа.енергия,.но.от.друга.
–.и.като.страх.от.възможността.да.останеш.сам,.„лице.в.лице“.със.
собствените.си.проблеми..Доколкото.личностното.автономизиране.
се.очертава.като.продължителен.процес,.с.редица.междинни.етапи,.
обхващащ.няколко.поколения,.то.продължителен.ще.бъде.и.прехо-
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дът.от.тоталитарния.конформизъм.към.същинска.автономия,.раз-
бирана.като.определен.модел.на.поведение.

Разклащането. и. разпадът. на. нормативните. и. ценностните.
структури.на.масовото.съзнание,.както.и.отсъствието.на.адекватни.
заместители,.се.съпровожда.от.ясно.изразен.феномен.на.социална 
аномия..Не.е.нужно.човек.да.е.специалист,.за.да.види,.че.днес.тя.
се.манифестира.по.недвусмислен.начин..Аномията,.т.е..безнормие-
то,.по.принцип.води.до.нестабилност.в.поведението,.до.повишена.
социална. тревожност. и. създава. предпоставки. за. сугестивност. и.
манипулативност..В.ситуацията.на.аномия.широко.се.разпростра-
няват.моделите.на.агресивното.поведение.или.апатията,.на.хипе-
рактивността.или.рязката.социална.дезинтересираност.

Сериозна. ценностна. девалвация. търпят. и. редица. доскоро.
престижни. сфери. –. образователната,. културната,. научната. и. др..
Това.обрича.големи.човешки.групи.на.повишена.социална.неси-
гурност.и.на.загуба.на.житейски.ориентири..Съвременният.бълга-
рин.е.изправен.пред.необходимостта.да.формулира.нов смисъл.на.
своя.живот..Този.въпрос.винаги.е.бил.мъчителен,.но.днес.той.при-
добива.драматични.измерения,.защото.трябва.да.се.реши.на.фона.
на.дълбоки.обществени.колизии.и.нестабилни.образци.на.социал-
на.идентификация..Ето.защо.масовата.психика.е.белязана.от.мно-
жество.конфликтогенни.зони,.а.промените.често.пъти.придобиват.
шоков.характер.

Редно.е.да.се.знае,.че.в такива случаи загубите на динамизи-
рането на социалната промяна са като правило необратими, 
което може да деформира устрема към новото до ретронагла-
са и реставрационни настроения..Тогава.на.миналото.ще.се.гледа.
като.на.нещо.„добро“,.а.бъдещето.ще.се.възприема.като.изпълнено.
с.несигурност.и.заплахи..Особен.принос.в.това.има.острото.поли-
тическо.противопоставяне,.изключващо.възможността. за. диалог,.
толерантност.и.консолидация..Вече.много.години.в.масовото.съз-
нание.живеят.не.един,.а.два.образа.на.България,.при.това.твърде.
различни..Определено.може.да.се.твърди,.че.поне засега ходове-
те на политическата игра се разминават с потребностите на 
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обществото от стабилност и поддържане на конструктивна 
социална активност.

Ситуацията.на.социална.несигурност.задълбочава.естествена-
та.сугестивност.на.масовото.съзнание.и.поведение..В.такива.усло-
вия.те.стават.лесна.плячка.за.различен.род.социални.и.политически.
манипулации..Сугестивните.въздействия,.особено.когато.са.поли-
тически.обагрени,.неумолимо.внасят.елементи.на.дестабилизация,.
притъпяват.възприятията.за.социална.промяна,.формират.ираци-
онални.чувства.и.нагласи..За.определени.периоди.от.време.мани-
пулациите.наистина.могат.да.концентрират.огромна.социалнопси-
хична.енергия,.но.също.така.използването Ј лесно.може.да.стане.
неуправляемо..Освен.това,.както.показват.редица.изследвания,.ма-
нипулираното съзнание е склонно не само към ригидност, но и 
към произвеждане на социални илюзии, към митологизиране, 
към неадекватно възприемане на социалната промяна.. Най-
сетне,.трайното.манипулиране.изработва.безкритичност.към.раз-
личните.видове.социални.внушения,.които.следващия.път.могат.да.
имат.съответна.обработка.–.може.да.се.превърнат.в.неин.враг.

Съвременното.ни.общество.е.силно.фрагментирано,.политиче-
ското.противопоставяне.го.прави.неспособно.за.социален.диалог..
То.е.разделено:

–.силно.и.непропорционално.по.икономически.признак,.офор-
ми.се.море.от.бедност.и.малки.островчета.на.благоденствие;

– идейно,.което.създава.идеен.вакуум.и.предварително.обрича.
на.неуспех.ефективни.и.модерни.социални.проекти;

–.етнически,.като.се.запазват.всички.предпоставки.(вътрешни.
и.външни).за.задълбочаване.на.това.разделение;

–.културно,.като.в.резултат.на.социално-икономическото.раз-
деление.се.оформят.враждебни.един.на.друг.културни.модели.

Най-характерен.в.това.отношение.е.моделът.на.„културата.на.
бедността“,.който.обрича.големи.човешки.групи.на.социална.изо-
лация.

Играта.на.промяна,.отсъствието.на.Обществен.договор.за.нея,.
политическата,. социалната. и. управленската. некомпетентност. на.
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силите,.които.се.нагърбиха.да.я.осъществят,.поставиха.българина.
под.шоковото.въздействие.на.процеси.и.явления,.които.се.офор-
миха.като.трайна.сигнатура.на.нашия.обществен.живот..Без.пре-
тенции. за. изчерпателност,. нито. пък. някакво. ранжиране,. тук.ще.
посочим.само.някои.от.тях..Единственият.критерий.за.подбора.е.
шоковото.въздействие,.което.те.упражняват.върху.масовата.психи-
ка.и.общественото.съзнание,.силата.на.деструктивното.им.влияние.
върху.обществените.отношения,.структури.и.връзки.

ПРЕСТЪПНОСТТА.. През. последните. години. всички. де-
москопски.и.социологически.изследвания.извеждат.престъпността.
като.стресиращ.фактор.от.първа.величина..Разграждането.на.тота-
литарната.система,.което.се.превърна.в.деструкция.на.институци-
ите,.недоверието.към.политиката,. задълбочаващата.се.обществе-
на.аномия.породиха.загуба.на.респект.и.уважение.към.санкциите..
Този.характерен.за.всеки.социален.преход.феномен.придоби.у.нас.
драстични.измерения..Такава,.каквато.я.имаме.сега,.престъпнос-
тта.оказва.не.само.стресиращо.въздействие,.но.и.много.сериозно.
заплашва.обществените.устои,.потиска.конструктивната.социална.
енергия..Днес.всеки.десети.българин2 е.третиран.под.някаква.фор-
ма.от.проявите.на.престъпността,.което.поражда.обществен.страх,.
формира.чувства.на.безсилие.и.безпомощност.

Това,. което. впечатлява. изследователите. на. нашата. престъп-
ност. е. нейната. изключително. разклонена. структура. –. широката.
представеност.на.всички.видове.престъпна.дейност.–.като.се.запо-
чне.от.организираната.(мафиотска.или.полумафиотска).и.се.стигне.
до.проявите.на.немотивираната.агресия.и.бруталност..Домовете,.
магазините,.офисите,.работните.помещения. заприличаха.на.бун-
кери.с.блиндирани.врати,.железни.решетки,.сигнални.инсталации,.
което.едва.ли.е.най-удачната.демонстрация.за.достойнствата.на.де-
мократичния.живот.

2. .Тук.и.нататък.използваните.данни.са.от.общата.и.съдебната.ста-
тистика,.както.и.от.панелното.социологическо.изследване:.„Рискове.на.
прехода“.(1992–1993.г.).на.Института.по.социология,.научен.ръководи-
тел.проф..Н..Генов.
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Българската.престъпност.няма.нищо.общо.с.проявите.на.тра-
диционния.за.всяко.общество.престъпен.контингент..Това.е.прес-
тъпност,.възникнала.и.развиваща.се.върху.мощни.икономически,.
политически.и.социални.предпоставки..По.мащабите.си.процесът.
е.безпрецедентен.дори.за.времето.на.първоначалното.натрупване.
на.капитала,.когато.силата.и.вероломството.са.били.рутинни.сред-
ства..Ако. тогава. капиталът. се. е.формирал,. сега.предстои. той.да.
бъде.разделян.и.очевидно.трябва.да.се.заемат.по-изгодни.позиции.
в. този.уникален.процес..От.началото.на.1990. година.до.края.на.
1994.година.в.България.е.откраднато.повече.огнестрелно.оръжие,.
отколкото.за.периода.1923–1944.г..Както.е.известно,.в.този.период.
обществото.ни.на.два.пъти.попада.в.ситуации,.близки.до.граждан-
ската.война..Днес.войната.не.е.между.гражданите,.а.срещу.гражда-
ните.с.подчертан.пасив.за.последните.

В.древните.митове.чудовищата. се.раждат.от.хаоса,. днешна-
та.българска.престъпност.се.ражда.от.социалния.хаос..Началният.
тласък.идва.от.безпрецедентния.погром.върху.структурите.и.ор-
ганите.на.МВР..Процесът.е.започнат.от.БСП.и.завършен.подходя-
що.от.СДС..Само.за.две.години.от.системата.на.МВР.са.изгонени,.
уволнени,.напуснали.над.14.000.кадрови.офицери.

Част. от. кадрите,. напуснали. системата. на.МВР,. се. включват.
къде.от.безизходица,.къде.от.меркантилност,.а.нерядко.и.от.еле-
ментарна.човешка.отмъстителност.в.структури.и.дейности.с.доста.
съмнителен.характер.–.охрана,.хазарт,.застраховки..Става.дума.за.
практики,.които.се.развиват.на.границата.на.законното.и.незакон-
ното..Специалистите.отдават.своите.знания.и.умения.на.тяхното.
утвърждаване.и.развитие.

Този. вид. престъпност. обаче. е. паразитираща.. Същинският.
грабеж.е.в.сферата.на.икономиката.–.80.на.сто.от.загубите.на.на-
ционалното.стопанство.се.осъществяват.по.каналите.на.все.още.
държавната.икономика..Особено. ефективно. тук.действа. симбио-
зата.между.политически.и.стопански.елит..Това,.което.имаме.като.
пазарна.икономика,.не.възниква.на.мястото.на.старата,.а.паралелно.
на.нея.и.то.така,.че.никой.не.може.да.каже.къде.преминава.грани-
цата.между.тях..Положението.е.еднакво.удобно.и.за.мошеници,.и.
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за.политици..Губещи.държавни.предприятия.с.планини.от.„лоши“.
кредити.произвеждат.продукция,.от.която.частните.фирми.реали-
зират.печалба.

Особен.дял.в.развихрянето.на.престъпността.имат.и.абсурдите.
на.правораздавателната.система..Трите.основни.институции.–.про-
куратура,. следствие,.полиция.–. са. в.положението.на.орел,. рак.и.
риба..Независимостта.им.се.превърна.в.противопоставяне,.от.ко-
ето.най-широко.се.възползва.престъпността..Обществото.все.по-
озадачено.се.пита,.защо.престъпници.с.легендарна.слава,.с.висящи.
присъди.зад.гърба.си,.арестувани.след.сложна.оперативна.работа,.
могат.да.се.ползват.от.демократичното.право.на.парична.гаранция..
Дисонансите.в.правораздавателния.процес.компрометират.не.само.
принципите.на.демократизма,.но.и.формират.социалното.убежде-
ние.за.безнаказаността.на.престъпниците..Ако.в.съседна.Гърция.
един.наркотрафикант.бива.осъждан.за.3.часа,.у.нас.за.това.са.нуж-
ни.най-малко.15.месеца.

Силно. депресиращо. въздействие. имат. уличните. убийства. и.
пълната.неспособност.на.полиция.и.съд.да.се.справят.с.тях..Пер-
фектността,. с. която. се. извършват,. подсказва. за. сериозен. профе-
сионализъм,.за.появата.на.контингент.наемни.убийци,.т.е.,.че.има.
„търсене.и.предлагане“..Алюзиите.за.Чикаго.от.30-те.години.вита-
ят.натрапчиво.в.масовото.съзнание,.задълбочават.социалния.страх.
и.чувството.за.личностна.несигурност..Реакциите.на.обществено-
то.мнение.вече.не.са.гняв.и.възмущение,.а.отчаяние.и.примире-
ние..Недоверието.в.правораздавателните.институции.–. съд,.про-
куратура,.полиция.–.прераства.в.открито.подозрение.за.съучастие.
под.някаква.форма.в.проявите.на.престъпността..Традиционният.
етатистки.нихилизъм.на.българина.намира.както.подкрепа,.така.и.
стимул.за.разгръщане..Вече.и.редовият.гражданин.става.склонен.
да.прекрачва.едни.или.други.социални.нормативи,.да.гледа.с.пре-
небрежение.на.закона..Общественото.морално.съзнание.е.практи-
чески.деструктивно..То.функционира.единствено.на.равнището.на.
всекидневните.стереотипи.и.атитюди,.онези.правила.и.норми,.без.
които.жизнената.дейност.става.невъзможна..Европейските.ценнос-
ти.си.остават.благопожелание.и.най-парадоксалното.–.превръщат.
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се.не.в.бъдеще,.а.в.спомен..Престъпността.премазва.не.само.ува-
жението.към.закона,.но.и.обществения.морал.

БЕЗРАБОТИЦАТА..Забавеният.темп.на.социалната.промяна,.
особено.в.нейния.икономически.сектор,.стационира.неизбежното.
преструктуриране.на.работната.сила.в.състояние.на.трайна.безра-
ботица..Това.е.шоков.фактор.от.първа.величина,.не.само.поради.
опасенията. от. обедняване,. но. и. поради. абсолютната. неподгот-
веност.на.масовото.съзнание. за.подобно.явление..Безработицата.
взриви.социалната.кохерентност,.което.от.психологическа.гледна.
точка.се.преживява.болезнено..У.големи.човешки.групи.се.форми-
ра.съзнанието.за.ненужност.в.обществото,.което.е.силно.изразен.
дестабилизиращ.фактор..Социалнопсихичните.ефекти.на.безрабо-
тицата.са.колкото.силни,.толкова.и.разнообразни..В.този.смисъл.те.
са.достойни.за.самостоятелно.изследване.и.затова.тук.ще.споме-
нем.онези,.които.се.възприемат.и.преживяват.най-болезнено:

Безработица и социално отчуждение
Размерите,.в.които.безработицата.се.разгърна.в.нашето.обще-

ство,.превърнаха.проблема. за.отчуждението.в.практика.и.всеки-
дневие..Големи.области.от.социалния.живот.днес.са.поразени.от.
ефекта.на. безработицата,. което.прави.нашия.проблем.много.по-
различен.от.този.в.развитите.страни..Ако.там.безработицата.се.въз-
приема.за.стимулатор.за.трудова.активност,.у.нас.тя.се.превръща.в.
мащабно.депресиращ.фактор.

Безработица и престъпност
Изправени.пред.нуждите.на.всекидневието,.много.хора.търсят.

решението.на.проблемите.си,.прекрачвайки.границата.на.социал-
ните.норми..В.случая.не.става.дума.за.традиционния.за.всяко.обще-
ство.престъпен.контингент,.а.за.хора.в.състояние.на.безизходица,.
които.си.изработват.своя.философия.за.оправдание.на.социалната.
престъпност..Класическата.стратегия.на.натиск.върху.престъпнос-
тта.в.тази.ситуация.не.работи,.а.поне.засега.обществото.ни.няма.
алтернативна.стратегия.

Безработица и национална идентичност
Стремежите.за.търсене.на.изход.от.безработицата.вероятно.ще.

продължат. да. стимулират.масовите. опити. за. напускане. на. стра-
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ната..На.този.етап.те.се.споделят.най-вече.от.представителите.на.
младежта.във.всичките Ј образователни.и.културни.страни..Това.се.
отразява.изключително.тежко.върху.националния.престиж.в.стра-
ната.и.чужбина.

Безработица и личностна криза
Преодоляването.на.шоковото.въздействие.на.безработицата.и.

ограничаването Ј до.допустимия.за.едно.общество.размер.предпо-
лага.рязко.преориентиране.на.цялостната.ни.образователна.систе-
ма,.усъвършенстване.на.системите.за.квалификация.и.преквалифи-
кация,.разгръщане.на.мащабни.мероприятия.за.социална.терапия.и.
психологическа.помощ..Налице.са.всички.данни,.за.да.се.предпо-
ложи,.че.още.дълго.време.за.българина.безработицата.ще.означава.
понижено.личностно.самочувствие,.съзнание.за.непълноценност,.
тенденции.към.отчуждение,.а.не.бива.да.се.изключват.и.проявите.
на.суицидното.поведение..На.този.етап.проблемът.за.безработи-
цата.е.предоставен.единствено.на.бюрократите.от.икономическия.
сектор..Без.да.се.изключват.добрите.им.намерения,.трябва.да.се.
отбележи,.че.той.далеч.надхвърля.възможностите.им.за.неговото.
решение.

Безработица и междуличностни връзки
Страхът.от.безработицата.деформира.сериозно.взаимоотноше-

нията.в.професионалните.колективи..Възможността.да.останеш.без.
работа,.да.се.окажеш.извън.борда.на.обществото.в.съчетание.с.пъл-
ната.синдикална.безпомощност.развихря.началническите.страсти..
Отношението.„ръководител.–.подчинен“.се.оказа.дебалансирано..
Самото. съзнание,. че. си. зависим.в.материално.и. екзистенциално.
отношение.от.някого,.е.вече.депремиращ.фактор.

Още.в.класическото.изследване.на.Флориан.Знанецки.„Полски-
ят.селянин.в.Америка“.е.установена.корелацията.между.трайната.
безработица.и.негативните.личностни.промени..Формира.се.т.нар..
дистантно. социално. самочувствие. –. личността. възприема.обще-
ството.като.нещо.враждебно.и. заплашително..В.това.отношение.
попада.и.„малкото.общество“.–.кръгът.на.семейството,.близките,.
приятелите..Ерозира.цялата.мрежа.на.междуличностните.контак-
ти..У.нас.почти.няма.изследвания.как.се.извършва.деинтеграцията.
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на.тези.хора.в.активната.социална.обмяна..Но.от.чуждестранния.
опит.е.известно,.че.процесът.е.труден.и.бавен,.защото.на.практика.
трябва.да.се.извърши.„втора.социализация“..Поведението.на.трай-
но.безработния.има.тенденция.към.социално.аутсайдерство,.което.
веднъж.достигнато.го.обрича.на.непреодолимо.социално.отчужде-
ние..Поне.засега.проблемът.за.деинтеграцията.се.очертава.предим-
но.като.лична.задача,.без.обществено.разбиране.и.подкрепа.

Възрастовата.структура.на.безработицата.също.така.буди.по-
вишена.тревога..49,3.на.сто.от.безработните.са.на.възраст.от.35.
до.49.години..Това.извежда.на.преден.план.голямата.тема.за.до-
миниращата.жертва.на.социалната.промяна,.кой.ще.понесе.в.най-
голяма.степен.ударите.на.нейното.осъществяване..Както.се.вижда,.
особено.драматично.е.положението.на.„средното.поколение“..То.е.
възпитано.изцяло.в.патерналистки.дух,.израснало.е.с.ценностите.
и.образците.на. социализма,.не.познава.механиката.на.пазарните.
отношения,.лишено.е.от.социална.инициатива.и.иновационна.кул-
тура..Малките.изключения.не.са.в.състояние.да.променят.тези.ха-
рактеристики..Парадоксалното.е.(което.може.да.се.види.от.редица.
емпирични.изследвания),.че.пенсионерите.например,.са.по-големи.
оптимисти.в.сравнение.с.това.поколение..На.практика.се.оказва,.че.
тези,.които.в.близките.години.трябва.да.изнесат.промяната,.апри-
орно.са.неподготвени.за.нея..Аргументите.за.подобно.твърдение.
са.следните:

Първо. Както.се.вижда,.тук.пораженията.на.безработицата.са.
най-мащабни..При.наличието.на.семейство.и.устроен.бит.емигра-
цията.е.труден.изход..Остава.пътят.на.квалификацията,.който.не.е.
ясно.очертан..Смяната.на.професионалното.занятие.също.е.непри-
влекателен.акт,.защото.в.нашите.условия.това.е.свързано.със.зае-
мането.на.непрестижни.социални.роли..Само.това.вече.трябва.да.
подскаже,.че.на.тази.генерация.трудно.могат.да.се.възлагат.големи.
очаквания.за.социална.промяна.

Второ..Обективните.ограничения.за.реализация.на.това.поко-
ление.рефлектират.остро.върху.състоянието.и.психичното.равно-
весие.в.семейството..Невъзможността.или.трудността.за.самосто-
ятелно.справяне.с.житейските.проблеми.без.съмнение.ще.понижи.
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родителския.престиж,.ще.влоши.семейния.климат,.ще.открие.пътя.
за. разводите,.ще. ограничи. възможностите. за. неформално. общу-
ване.. Всъщност. става. дума. за. втори. удар. върху. това. поколение.
–.веднъж.от.страна.на.голямото.общество.и.втори.път.от.страна.на.
„малкото.общество“.

Трето..Ценностната.криза.ще.се.изживява.най-остро.също.от.
това.поколение..Преоценяването.засяга.не.само.официално.ланси-
раните.някога.норми,.но.и.редица.правила,.изисквания,.нагласи.и.
стереотипи.на.всекидневието..Това.е.труден.и.болезнен.процес,.кой-
то.вероятно.ще.съпътства.всички.останали.фази.от.жизнения.цикъл.
на.това.поколение..То.навлиза.в.промяната.атитюдно.оголено.

Четвърто..Може.да.се.очаква.появата.на.напрежение.между.
това.поколение.и.по-младите.на.базата.на.дисбаланса.в.скорост-
та.на.усвояване.на.социалната.промяна.и.вграждането.в.нея..Този.
конфликт.ще.има.своето.отражение.в.равновесието.на.социалните.
структури.и.динамиката.на.иновационните.процеси..В.случая.не.
става.дума. за. традиционното.неразбирателство.между. „стари“.и.
„млади“,.а.за.различни.стилове.на.живот,.за.различни.световъзпри-
ятия,.в.последна.сметка.за.различни.социални.култури.

Разбираемо.е,.че.поколенията,.необременени.от.интелектуал-
ния,.ценностния.и.емоционалния.багаж.на.тоталитаризма,.ще.ус-
вояват.много.по-бързо.и.непротиворечиво.социалната.промяна.

Пето..Ограниченият.времеви.хоризонт.е.допълнителен.бло-
катор.за.активността.на.това.поколение..У.него.е.здраво.оформена.
нагласата,. че. решението. на. глобалните. проблеми. на. социалната.
промяна.ще. съвпадне. с. настъпването. на. пенсионната. възраст,. а.
това.е.момент.на.класическа.криза.в.жизнения.път.на.личността..
Скъсеният.времеви.хоризонт.потиска.иновационната.активност.

Ударите.на.безработицата.са.по-жестоки.към.жените..Предпо-
ложението,.че.възможен.изход.е.съсредоточаването.в.семейството.
е.неадекватно.на.нашите.условия..Практически.проблемите.на.се-
мейството.се.умножават,.защото.е.лишено.от.една.равнопоставена.
работна.заплата.

ПАУПЕРИЗАЦИЯТА..Сред.страните.от.Източна.Европа.Бъл-
гария.бележи.най-стремителните.темпове.на.социално.обедняване..
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Дори.и.традиционният.„обект“.за.сравнение.–.Албания.–.не.позна-
ва.сиромашкия.срив.на.българското.общество..Фактът.е.още.по-
фрапантен.на.фона.на.обстоятелството,.че.в.началото.на.промяната.
България.по.своя.социален.и.екзистенциален.минимум.е.над.стра-
ни.като.Унгария,.Полша,.Русия..Чак.след.15.години.преход,.според.
най-оптимистични.прогнози,.може.би.едва.в.2007–2010.година.ще.
постигнем.жизнения.стандарт.на.1989.г..Историята.познава.подоб-
ни.сривове.само.в.ситуацията.на.война.или.колосални.природни.
катаклизми..Нищо.подобно.обаче.не.се.е.случвало.с.България..Бъл-
гарският.катаклизъм.се.нарича.„некадърна.политика“.

Ценовият.терор.над.гражданите.се.превърна.в.трайна.линия.на.
икономическо.поведение..В.„Червеното.колело“.Ал..Солженицин.
дава.много.фино.психологическо.тълкуване.на.феномена.„скъпо-
тия“.. „Скъпотията.–.пише.той.–. това.не. са. самите.високи.цени,.
скъпотията,.това.е.настроение,.това.е.всеобща.уплаха,.ако.днес.е.
по-зле.отколкото.вчера,.то.какво.ще.бъде.утре?.Това.е.особено.чув-
ство.на.безнадеждна.незащитеност,.която.обхваща.човека.на.паза-
ра.и.при.всяка.покупка.високите.цени.ти.стягат.гърлото“.(7)

Нещо.подобно.преживява.днес.и.българинът,.свил.е.потребле-
нието.до.границите.на.жизнения.минимум,.простил.се.е.с.всякак-
ви.надежди.за.материално.благоденствие..Психичното.състояние.
може.да.се.опише.с.категории.като.уплаха,.отчаяние,.безнадежд-
ност..Големи.социални.групи.са.обречени.да.съществуват.на.грани-
цата.на.жизнения.минимум,.в.унизителна.позиция.и.потиснато.са-
мочувствие..Българската.бедност.е.масова.и.мащабна,.с.библейски.
измерения..Тя.обхваща.плътно.40.на.сто.от.населението.и.разсея-
но.още.40.на.сто..Различията.между.жизнен.и.социален.минимум.
са.толкова.скъсени,.че.обикновеният.човек.се.пита.какво.измерва.
официалната. статистика..От. потребителското. перо. на. българина.
са.изчезнали.неща.като.книги,.списания,.театър,.концерти..На.този.
етап.разходите. за. тях. се.поддържат. главно.от.младежта..Дори.и.
традиционният.сутрешен.вестник.стана.проблем.

Трайното.настаняване.на.бедността.във.всекидневието.на.бъл-
гарина.променя.не.само.икономическото.му.поведение,.но.и.ця-
лостната.му.жизнена.философия.и.социално.настроение..Възкръс-
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ват.навици.и.порядки.от.отдавна.минали.времена,.обвързани.с.друг.
тип.обществени.отношения..Към.края.на.века.българинът.върви.
със.стандарт.и.емоционален.багаж.от.началото.му..Но.за.разлика.
от.тогава,.днес.му.се.демонстрират.стоки,.услуги.и.възможности.
от.най-модерно.естество,.което.още.повече.задълбочава.преживя-
ването.на.бедността.

Прави.впечатление,.че.субективната.самооценка.за.състояни-
ето. на. бедността. почти. съвпада. с. обективната. информация,. съ-
бирана. от.нея..От. 10.българи.7.преценяват,. че.материалното.им.
положение.днес.е.по-лошо.в.сравнение.с.1989.г..Но.най-драматич-
но.се.поема.сривът.в.прехранването..От.далечен.спомен.гладът.се.
превърна.в.реална.заплаха..Хората,.ровещи.в.отпадните.кофи,.се.
превърнаха.в.характерен.щрих.на.градския.пейзаж,.една.„крачеща.
демонстрация“.на.социалната.бедност..Прехранването.се.„свива“.
не.само.като.количество,.но.и.като.качество.

Всичко.това.рикошира.фатално.върху.състоянието.на.социал-
ното.здраве..Появяват.се.„болестите.на.недохранването“.–.тубер-
кулоза,. стомашно-чревни,. дистрофии.. Рязко. се. покачват. сърдеч-
но-съдовите.заболявания,.особено.тези.с.летален.изход..Детската.
смъртност.се.връща.на.равнището.от.1945.г..Меркантилизацията.
на.медицинската.сфера.ни.изравнява.с.Латинска.Америка.в.полз-
ването.на.медицински.услуги..Самото.здравеопазване.е.притисна-
то.от.перманентна.финансова.криза.с.всички.произтичащи.от.това.
последствия..Но.може.би.най-трагично.е.положението.в.областта.
на.психичното.здраве..Нараства.рязко.броят.на.„безобидните“.пси-
хични.отклонения..Всеки.десети.българин.си. говори.сам,.широ-
ко.разпространение.придобиват.страховите.фобии,.депресивните.
състояния,.фрустрациите.

В.българското.общество.трайно,.мощно.и.властно.се.настаня-
ва.„културата.на.бедността“..Оформят.се.фактори.и.причини,.пер-
манентно.продуциращи.„сиромашко“.мислене,.което.извежда.дър-
жавата.извън.релсите.на.модерната.цивилизация..Социалната.бед-
ност.придобива.своите.психологически.и.социологически.агенти.
–.втвърдени.утаечни.групи,.обречени.на.изолация.и.концентрация.
в.периферията.на.обществото..При.отсъствието.на.„организации.
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–.чадъри“.и.адекватна.социалана.политика.тези.човешки.групи.де-
филират.по.целия.социален.фронт,.утвърждават.и.разпространяват.
своя.специфичен.манталитет,.своето.усещане.и.стил.на.живот.

Културата. на. бедността. „свива“. човешката.жизнена. дейност.
до.параметрите.на.биологичното.оцеляване..Превръща.в.норма.от-
чуждението,.дистанцията,.самотата..Това.не.е.еснафлъкът.–.тради-
ционен.или.модерен.–.с.неговите.пестеливост,.уважение.към.труда.
и.грижа.за.поколенията..Това.не.е.ограничаване.с.цел.да.се.преодо-
лее.периода.или.ситуацията.на.лишението..Това.е.възприемането.
на.този.период.и.ситуация.като.цялостен.жизнен.цикъл,.като.нор-
ма.на.живот..Културата.на.бедността.е.квазикултура,.тя.наистина.
има.норми,.правила,.стандарти,.обвързана.е.с.определен.нравствен.
и.психичен.манталитет,.но.няма.нищо.общо.със.света.на.идеите,.
творчеството,.въображението..В.нея.дори.няма.и.натрупване,.куму-
лация.на.опит,.налице.е.една.единствена.жизнена.установка,.коя-
то.продуцира.отчаяние,.апатия,.примирение..В.подобно.състояние.
личността.не.вижда.смисъл.да.се.бори.с.жизнените.обстоятелства,.
да.променя.съдбата.си,.да.търси.изход.от.незавидното.положение.

В.социалнопсихологическото.изследване.с.едноименно.загла-
вие.–.„Културата.на.бедността“.–.бяха.установени.факти.и.тенден-
ции,.потвърждаващи.тезата,.че.явлението.се.оформя.като.трайно.3.
Българските. бездомници,. скитници,. просяци. мотивират. състоя-
нието.си.не.толкова.с.лично-семейни.причини.както.западните.си.
събратя,.а.предимно.с.намесата.на.социални.фактори..Изпадането.
им.извън. борда. на. обществото. е. свързано. с. повишен. страх. към.
намесата.на.различните.държавни.институции,.дори.когато.тя.се.
върши.за.собственото.им.добро..Британският.бездомник.се.отнася.
с.доверие.към.специализираните.домове,.българският.е.подозрите-
лен.и.недоверчив.

3. Изследването. е. проведено. с. любезното. съдействие. на. Британ-
ския.съвет.за.икономически.проучвания.и.фондация.„Петя.Герганова“.
под.научното.ръководство.на.проф..д-р.Д..Градев..Авторът.е.участник.в.
изследването..
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ЗАГУБА. НА. ЖИЗНЕНА. ПЕРСПЕКТИВА.. Това. е. може. би.
най-сериозната.загуба.за.социалната.промяна..Най-тревожното.у.
нас.е.неопределеността.на.бъдещето.и.целите,.които.обществото.
преследва..Няма.ориентири,.пътеуказатели.и.няма.да.ги.има.дото-
гава,.докато.всеки.българин.не.знае.какво.ще.се.прави.днес,.утре,.
след.една.година..Вместо.него.обаче.по.всички.етажи.и.сфери.на.
обществото.цари.хаос.и.тъмнина..Държавното.управление.продъл-
жава.да.е.абсолютно.анонимно.и.непрозрачно..Човешките.надеж-
ди,.очаквания.и.намерения.са.лишени.от.опорни.точки.или.се.кон-
струират.с.условността.на.магическата.кабала.

Процесът и съдържанието на реформите все още не са при-
добили формата на конкретни практически задачи, така че 
всеки гражданин да знае накъде върви, какви усилия трябва да 
положи, от какво да се лиши и какво ще придобие..По-нататъшно-
то.пребиваване.в.посткомунизма.ще.бъде.фатално.и.за.обществото,.
и.за.държавата..Смисълът.на.промяната.означава.право.на.частна.
собственост.и.на.нови.норми.на.икономическо.поведение..Това.е.
изключително.сложна.и.трудна.задача,.защото.трябва.да.се.реши.
в.условията.на.тотална.държавна.собственост..Моделите.на.Испа-
ния,.Португалия,.Чили.може.да.са.добри,.но.у.нас.те.не.работят..
Там.никога.не.е.имало.собственически.нихилизъм.и.псевдопазар.

Преходът.от.тоталитаризъм.към.демокрация.е.уникално.явле-
ние. без. аналог. в. човешката.история..Това. се. отнася. както. общо.
за.страните,.които.го.осъществяват,.така.и.конкретно.за.всяка.от.
тях.. Генералната. цел. на. обществото.има. донякъде. парадоксален.
характер.–.планомерно,.целенасочено.да.се.създаде.непланова.ико-
номика,.с.общи.усилия.да.се.оформи.едноличният.собственик,.с.
подредени.действия.да.се.постигне.„пазарния.хаос“..Най-важното.
–.сърцевината.на.промяната.–.приватизацията,.е.все.още.в.областта.
на.намеренията.и.под.властта.на.бюрократите..За.някой.може.би.
това.е.удобно,.защото.поражда.тотална.социална.несигурност,.по-
ставя.бюджета.под.вечния.и.все.по-усилващ.се.натиск.на.бюджетно.
зависимите.граждани.

Приватизацията. не. е. идеологически. конструкт. и. самоцел,. а.
процес.с.многопосочни.и.разнообразни.ефекти..Успехът Ј е.пряко.
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свързан.с.фундаменталните.ценности.на.демократизма.–.частната.
собственост,. плуралистичната. държава,. гражданското. общество..
Сегашният. вертикален. и. хоризонтален. дисонанс. на. властите. е.
свързан.до. голяма. степен. с. това,. че. всяка. властова. структура. се.
опитва.да.се.окопае.в.държавната.собственост..При.това.положе-
ние.очевидно.е,.че.централизираната,.„общата“.икономика.е.много.
по-удобна.от.приватната.икономика..Сегашната ни икономика е 
приватизирана от политиците.

Съществува. реална. опасност. от. профанация. на. идеята. за.
приватизацията,. а. оттук.–.и.отдръпването.на.обществения.инте-
рес.към.нея..Приватизацията.никога.не.може.да.бъде.абсолютно.
справедлива,.най-малкото.поради.първоначалната.си.раздвоеност.
на.масова.и.касова..Сегашните.намерения.за.ускоряване.вероятно.
ще.я.лишат.от.такива.предварителни.процедури.като.подобряване.
мениджмънта.на.предприятията,.повишаване.квалификацията.на.
персонала,.рационализиране.на.структурните.връзки.и.т.н..Но.при-
ватизацията.може.да.бъде.почтена,.с.ясни.и.прозрачни.технологии..
Една. успешна. приватизация. означава. ефективна. пазарна. иконо-
мика,.подобаващ.жизнен.стандарт,.консолидация.на.обществото,.
интегриране.в.световната.икономическа.обмяна..Сега.имаме.само.
резултата.от.„обратния.вариант“.–.икономическо.безсилие,.према-
зана.покупателна.способност,.социална.фрагментация.

Разбира.се,.връщането.към.„славните.дни“.на.комунизма.няма.
да.се.състои,.колкото.и.да.плашат.някои.с.това..Но.възможността.
от.реален.неуспех.на.приватизацията.съществува..Политическите.
предизвикателства.към.промяната.са.по-големи.от.икономически-
те..Политиката.трябва.да.стане.прагматична.и.реалистична..Това.
означава.не.нова.политическа.партия,.а.нов.политически.мантали-
тет..Решението.на.националните.проблеми.не.може.да.бъде.нито.
„ляво“,.нито.„дясно“..То.е.едно.–.на.гражданите,.за.гражданите,.с.
гражданите..Досегашният.двуполюсен.модел.предлага.само.пар-
тийни.решения,.в.които.едностранчивите.пристрастия.доминират.
над.общозначимите.цели..Двуполюсното.носи.в.себе.си.единстве-
но. негативните. характеристики. на. двупартийността.. Тя. включва.
диалога,.партньорството.и.консенсуса.на.нормалната.двупартий-
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ност..Както.показва.опитът.на.страните,.които.сега.наричаме.ци-
вилизовани,. „двете“.партии.много. често.могат. да. бъдат.на. един.
полюс,.защото.националните.интереси.са.едни..А.у.нас.се.оказва,.
че.всяка.партия.има.свой.„национален“.интерес.

.Жизнената. безперспективност. черпи. допълнителни. мотиви.
и. от. парадоксалното.присъствие. на. държавата. в. личното.и. емо-
ционалното.му.битие..Държавата.се.отдръпна.от.придобивките.за.
гражданите,.но.остана.с.властта.си.над.тях..Отърсвайки.се.от.по-
литическите.окови,.българинът.остава.във.властта.на.държавната.
зависимост..Изправени.сме.пред.уникален.феномен.–.компромети-
ране.на.демократизма,.което.означава.реанимация.на.ретронастро-
енията.и.ретронагласите..Ходът.на.демокрацията.по.най-странен.
начин.налива.вода.в.мелницата.на.антидемократизма.

Парадоксът.се.задълбочава.и.от.обстоятелството,.че.в.своето.
историческо.и.психологическо.развитие.българинът.традиционно.
е.хранил.дълбоки.съмнения.в.правомощията.на.държавните.инсти-
туции..През.последните.десетилетия.обаче.той.придоби.съзнани-
ето.за.абсолютната.им.необходимост.в.частния.живот..Разбира.се,.
това.не.е.случайно..От.детската.градина,.през.държавната.служба,.
до.държавните.грижи.по.траурния.ритуал.–.целият.цикъл.на.живо-
та.беше.обхванат,.обработван.и.направляван.от.държавата–майка..
На.практика.българинът.„влезе“.в.демокрацията.без.развито.ли-
чностно.самосъзнание..Личното.„Аз“.бе.безкомпромисно.сплеска-
но.от.колективното.„Ние“..Сегашното.състояние.може.да.се.опре-
дели.само.като.личностна.амбивалентност..Гражданинът.иска.да.е.
самостоятелен.и.заедно.с.това.да.чувства.„рамото“.на.държавата..
Печалният.пример.с.прословутите.финансови.пирамиди.е.най-до-
бра.демонстрация.за.това..Индивидът.се.ползва.от.частната.иници-
атива,.но.при.крах.търси.държавната.закрила.

Като.имаме.предвид.всички.описани.ефекти.можем.да.кажем,.
че.това, от което се нуждаем най-много днес, е не политика, 
която създава проблеми, а политика, която решава проблеми..
Не.бива.да.забравяме.в.кое.време.живеем..В.началото.на.века.по-
ведението.на.нашите.политици.вероятно.би.изглеждало.адекватно..
Но.днес.не. е. така..Живеем.в. свят.на.повишена.динамика,. соци-
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алното. време. има. вече. друга. скорост. и. други. измерители..Дори.
старата.максима.„времето.е.пари“.е.с.ново.съдържание.–.времето.
е.жизнени.перспективи..Пропуснеш.ли.време,.пропускаш.жизнени.
шансове,.които.не.можеш.да.компенсираш.с.никакви.пари..Изгу-
бените.пари.и.ценности.могат.да. се.компенсират,.но.изгубените.
жизнени.шансове.са.невъзвратими.

Тази.сгъстеност.и.висока.цена.на.социалното.време.трябва.да.
кара.политиците.да.бъдат.далеч.по-отговорни.за.съдбата.на.промя-
ната.и.реформите..Гражданската.инертност,.пасивност,.отчуждение.
са. елексирът.на. политиците,. техният. най-добър. климат.и. почва..
Отдръпването.на. гражданите.от.промяната.означава.превръщане.
на. социалния. преход. в. социално. прохождане.. Със. закъснение. и.
повишена.цена.обществото.ще.догонва.събитията,.промените.ще.
текат.бавно.и.мъчително..Пасивността,.недоверчивостта.и.разоча-
рованието.не.са.подходящ.емоционален.багаж.за.правене.на.про-
мяна..Затова.и.„играта.на.промяна“.е.опасно.нещо..

Преходът.от.тоталитаризъм.към.демокрация.или.–.както.го.на-
ричат.–.„Голямата.трансформация“,. е.уникално.в.световно-исто-
рически.мащаб. явление..Падането.на. тоталитаризма.прилича.по.
нещо.на.сриването.на.Римската.империя.или.Багдадския.халифат.
–.много.руини,.хаос.и.конфликти..Някои.страни.наистина.успяха.
да.демонтират.тоталитаризма,.други.го.взривиха,.поставяйки.наро-
дите.си.под.ударите.на.отломките.му..

Ние.сме.от.втората.категория..България.има.лошия.историче-
ски.шанс.да.изостава.от.цивилизационните.вълни,.да.ги.догонва.
с.повишена.социална.цена.и.усилия..Нещо.подобно.се.получи.и.
сега..Като.оставим.настрана.особеността.на.„Руския.случай“,.бъл-
гарският.преход.е.най-тежкият,.най-мъчителният.и.най-обидният..
България. се. срина. така,. както.можеше. да. го. направи. само. една.
война..Вероятно.това.дало.повод.на.Дж..Стиглиц.–.икономически.
съветник.на.президента.Г..Първанов.да.отчете.през.2006,.че.сме.се.
върнали.с.50.години.назад..

Българското.общество.е.фрагментирано..В.него.витаят.нега-
тивни.емоции,.безнадеждност,.страх,.отчаяние..Ретронастроения-
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та.се.превръщат.в.трайна.ретронагласа..Българинът.тайно,.скрито.
въздиша.по.социализма..Но.най-голямото.зло.за.него.са.собстве-
ните. му. политици.. Съвременният. български. политик. чака. своя.
Алеко.Константинов..Той.е.едно.крачещо.доказателство.за.ниското.
качество.на.родната.политическа.култура..Депутатският.корпус.и.
депутатските.баталии.могат.да.хвърлят.в.отчаяние.и.най-големият.
оптимист..Мрачната. последователност,. с. която. той. се. възпроиз-
вежда.от.парламент.на.парламент,.догматиката.в.мисленето.и.по-
ведението.показват.само.едно.–.драмата.на.българската.социална.
промяна.няма.да.има.скорошен.край..

1..Н. Чомски..Новият.световен.ред.и.правилата.му.,.сп..„Международ-
ни.отношения“.N°.5..1994,.с..25–38.

2..Р. Дарендорф..Съвременния.социален.конфликт,.С.1993,.с..255.
3..А. Солженицин.. Красное. колессо.. Сп.. „Наш. современник“,. N°1,.

1990,.с.107.
4.. М. Джилас.. Несовременное. общество. В. „Лицо. тоталитаризма“,.

1994,.с.334.и.сл.
5..П. Самуелсон.. Готовь. ли. к. етому. реформатери. социализма?. в-к.

„Московские.новости“,.N°8,.25..02..1992,.с.12.
6..„Z“. Последний.кризис.советов..в-к.„Московские.новости“,.N°6,.11..

03..1990,.с.6..
7..А. Солженицин..Крассное. колесо..Сп.. „Наш.современник“,.№.2,.

1990,.с..125.
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• Глава  пета  •

МОРАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
КЪМ РИСКА В СОЦИАЛНОТО И 
ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВА�

Глобализационните.процеси.предизвикват.модернизация.и.ре-
организация.в.социалното.пространство,.чиято.цел.е.установяване-
то.на.ефективен.контрол.върху.променените.модели.на.социалното.
взаимодействие..В.тези.модели.силно.се.чувства.нарастването.на.
пространствената.сегрегация,.отделянето.и.изключването..Те,.как-
то.отбелязва.З..Барман,.преобразуват.„параметрите.на.човешката.
ситуация“,.в.която.протича.човешкия.живот..Продължаващата.тео-
ретична.интерпретация.на.социалното.пространство,.разглеждано.
като.сложно.вазимодействие.и.преплитане.на.потоците.на.поли-
тическото,.икономическото.и.културното,.включващо.и.морално-
то,.пространства,.е.неизменно.свързана.с.настъпилите.промени.в.
„териториалността.на.живота“,.доминиран.от.свободата.на.прид-
вижване.и.самоконституиране.на.обществата.(1)..Това.означава,.че.
организирането.на.всяко.социално.пространство.е.„локално.и.вре-
менно“.и.разкриването.на.особеностите.на.съществуващите.в.него.
взаимодействия,.нормативен.ред.и.контрол.или.тяхната.ограниче-
ност,.фрагментарност.и.хаотичност,.предполагат.конкретен.анализ. 
На.подобен.анализ.са.подложени.затворените.и.отворените.зони.на.
публичното.и.частното.пространство,.сред.които.е.и.семейството.

1.  Ст.н.с., д-р Елена Петрова, секция „Етика“, Институт за фи-
лософски изследвания, БАН 

С.подкрепата.на.фонд.„Научни.изследвания“,.МОН.
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�. СЕМЕЙСТВОТО: ПРОСТРАНСТВО НА НЕСИГУРНОСТТА

Семейното. пространство. е. придобило. статута. на. постоянен.
предмет.на.теоретичен.интерес,.изследване.и.многопосочни.интер-
претации,.главно.поради.своя.статут,.който.е.най-тясно.свързан.с.
неговата.социална.полифункционалност..То.е.едновременно.среда.
за:.съвместно.(брачно.и.извън.брачно).съществуване.и.консумира-
не.на.сексуално.удоволствие.от.мъжа.и.жената;.биологично.въз-
производство.на.обществото;.транслиране.на.социални.ценности;.
възпитание.и.формиране.на.подрастващата.генерация..През.епоха-
та.на.модерността.неговата.функционална.дееспособност.му.оси-
гурява.значими.позиции.и.авторитет.в.социалното.пространство,.
равни.на.тези.на.останалите.социални.институти.като.училището.
и.църквата..През.постмодерността. започва.кризата.на.политиче-
ските.институции,.училището.и.семейството,.която.продължава.и.
до.днес..Световните.тенденции.показват,.че.те.загубват.позиции.и.
намаляват.авторитета.си.в.обществото..Семейството.изпада.в.кри-
за,.при.която.не.може.да:.запази.основната.си.форма.на.съществу-
ване.–.брака;.осъществява.транслирането.на.социалните.ценности;.
социализира.и.духовно.да.формира.подрастващото.поколение.(2)..
То.претърпява.фундаментални.структурни.и.функционални.тран-
сформации,.в.резултат.на.които.настъпва.промяна.във.властовата.
му. система.и. възпроизводителната.му.функция. (3)..Те. довеждат.
до. статусния. характер. на. сексуалното. консумиране. и. придружа-
ващото.го.удоволствие,.т.е..семейството.все.повече.се.превръща.в.
затворено.и.непроницаемо.за.публичният.поглед.частно,.домини-
рано.от.интимността,.пространство..Може.да.се.каже,.че.то.до.из-
вестна.степен.наподобява.паноптикумът.на.М..Фуко,.но.същевре-
менно.се.и.различава.от.него..При.паноптикумът.на.Фуко,.терори-
змът.и.престъпността,.асиметричното.наблюдение.на.затвореното.
пространство.е.външно..Малкото.хора,.отвън,.наблюдават.многото.
хора,.вътре,.директно.и.индиректно.–.чрез.използване.на.техника..
При.семейството.наблюдението.е.отвътре,.главно.от.децата.и.ос-
таналите.близки.(родители,.баби.и.дядовци),.ако.то.е.в.по-широк.
генерационен.състав..То.е.директно.и.много.рядко,.при.предстоя-
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щи.разводи.или.съдебни.дела,.се.използват.технически.средства..
Общото.и.при.двата.вида.наблюдение.е,.че.намиращите.се.вътре,.в.
доброволно.затвореното.(семейството).или.принудително.затворе-
ното.пространство.(затворът).не.знаят.кога.са.наблюдавани,.а.при.
семейството.в.някои.случаи.се.оказва,.че.то.изобщо.не.е.предпола-
гало,.че.е.наблюдавано.от.децата.им..Превръщането.на.семейство-
то. в. затворено.пространство. го.разделя.и.отдалечава.от.публич-
ното.пространство..Социализацията,.която.то.извършва.вече.не.е.
релевантна.на.функционалните.искания.на.публичното.простран-
ство..Доброволната.затвореност.и.рефлексивност.на.семейството,.
относно.реализираният.в.него.модел.на.поведение.и.отношения,.
са.индикатори. за.нереципрочност. в. оценката.на.доброто. в. част-
ното.(семейно).и.в.публичното.(обществено).пространства..Днес.
семейството.смело.и.откровено.се.разграничава.от.сферата.на.пуб-
личното.пространство..Тази.тенденция.се.потвърждава.и.от.много-
бройните.социологически.изследвания.(4),.които.са.проведени.във.
връзка.с.насилието.в.семейството..Те.показват,.че.54.%.от.анкетира-
ните.българи.желаят.семейството.да.остане.непрозрачна.за.другите.
зона..През.последните.години.тя.все.повече.и.повече.се.превръща.в.
зона.на.силен.морален.натиск.и.физическо.насилие..Те.са.индика-
тор.за.съществуването.на.сериозни.проблеми.в.него,.предизвикани.
от.неспособността.му.за.самоконтрол.и.регулация.на.вътрешно.се-
мейните.отношения.(между.съпрузите.или.съвместно.живеещите.
партньори.и.между.родителите.и.децата).и.от.нежеланието.му.да.
поеме.отговорност.за.децата,.а.оттам.и.за.тяхната.социализацията.
и.формиране.като.граждани.на.обществото..Семейството.не.може,.
поради.неподготвеност.или.нежелание,.да.изпълнява.своите.соци-
ални.функции.(5)..И.в.двата.случая.семейството.е.наясно,.че.без-
отговорността.му,.в.крайно.либерализираното.и.аморализираното.
ни.общество,.няма.да.бъде.нормативно.санкционирана..Морално,.
поради.липсата.на.авторитетни.и.въздействащи.оценки.на.посто-
янно.действащи.обществено.мнение.и.граждански.обединения,.и.
правно.–.поради.несъвършенството.в.законите.и.липсата.на.воля.за.
прилагането.им..Трябва.да.се.отбележи,.че.държавата.все.още.не.е.
придобила.ефективен.законодателен.и.регулативен.контрол.върху.
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моделите.на.семейното.взаимодействие.главно.поради.факта,.че.не.
е.получила.достатъчно.контрол.върху.проницаемостта.в.семейната.
среда,.в.която.си.взаимодействат.лицата,.които.изграждат.мрежата.
от.семейни.отношения.

.Българското.семейството.е.отражение.на.разпуснатото.и.все-
позволяващо.общество,.в.което.са.вдигнати.нормативните.забрани.
и.размити.границите.между.позволеното.и.непозволеното,.правил-
ното.и.неправилното,.доброто.и.злото,.женското.и.мъжкото.и.т.н..
Тези.измествания,.според.Ф..Жаме,.го.превръщат.в.рисково.прос-
транство,.в.което.стилът.му.на.живот.приема.девиантна.форма,.до-
минирана.от.авторитаризма,.психическия,.моралния.и.физическия.
тормоз.и.насилие.в.семейните.отношения,.поведение.и.модел.на.
формиране.на.децата.(6).

Основните.проблеми,.които.превръщат.семейството.в.конфлик-
тно. пространство. засягат. равноправието,. властта. и. авторитета. в.
него..В.българското.семейство.равноправието.е.законово.регламен-
тиран.принцип.на.съвместно.съществуване,.който.de.facto.e.най-
често.нарушаван..Свидетелство.за.нарушаването.му.е.утвърдилата.
се.през.последните.години.тенденция.на.насилие.в.семейството,.
която.най-напред.беше.уловена.чрез.социологически.изследвания.
(7).и.данните.от.центровете.и.асоциациите,.борещи.се.с.домашното.
насилие,.а.след.това.и.от.статистиката.на.МВР.и.НСИ..Те.показват,.
че.всяка.четвърта.жена.в.България.е.жертва.на.насилие.в.семей-
ството,.в.което.не.се.прави.разграничение.между.власт.и.авторитет..
Част.от.мъжете.също.са.малтретирани,.но.техният.процент.е.много.
по-нисък.в.сравнение.с.този.на.жените.(8)..Властта.в.семейството.
се.постига.с.прилагането.на.сила,.а.не.със.силата.на.авторитета..
Насилниците. не. са. рефлексивни,. диалогични. и. толерантни. към.
различната.позиция.на.своя.партньор..Те.са.авторитарни.и.безапе-
лационно.налагащи.своята.гледна.точка,.т.е..власт,.без.да.се.инте-
ресуват,.че.това.ще.доведе.до.загуба.на.авторитета.им.–.на.„силата,.
която.легитимира.прилагането.на.сила“..Характерна.особеност.на.
тази.сила.от.„втора.степен“.е.фактът,.че.тя.никога.не.може.да.бъде.
собственост.на.този,.за.който.се.отнася..Авторитетът.е.реално.или.
символично.притежание.на.друг.субект,.който.предава.оценъчното.
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си.отношение.към.другия.субект.чрез.възможно.и.реално.действие..
Авторитетът.може.да. бъде. в. ролята.на.морален.императив. само.
тогава,.когато.придобие.голяма.социална.или.символна.значимост..
Доминирането.на.властта.води.до.делегитимиране.на.авторитета.
на.конкретния.субект.(в.семейството.–.този.на.мъжа.или.на.жена-
та,.а.спрямо.децата.най-често.авторитета.и.на.двамата).но.не.и.до.
изчезването.му..Винаги.настъпва.легитимиране.на.друг.авторитет,.
отговарящ.на.стремежа. за. автономия.на.индивида. (9)..Но,. както.
сполучливо. отбелязва.М..Фьосел,. плурализацията. на. авторитета.
„не.означава.ваканция.от.всякакъв.авторитет“..Несъобразяването.с.
природата.(отъждествена.с.тази.на.властта).и.темпоралната.струк-
тура.на.авторитета,.като.необратима.социална.връзка,.предизвик-
ват.отклонения.и.деформации.в.семейството.най-често.изразяващи.
се.в:.прекъсване.на.генерационната.приемственост,.напускане.на.
мрежата.от.роднински.връзки.и.възникване.на.тежки.психоморал-
ни.травми.

При.авторитета.условията.между.субектите.(контактуващи.и.
контрактуващи).са.свободно-релативни..Те.водят.до.плурализация.
на.източниците.на.легитимност.и.предизвикват.криза.на.автори-
тета..При.кризата.индивидът.не.е.способен.да.разпознава.задъл-
женията.си,.но.това.в.никакъв.случай.не.означава,.че.частичната.
амнезия.ще.прерасне.в.генерализирана.форма.на.нормативна.ам-
незия..Инициативността,.креативността.и.автономността.на.инди-
видите.и.влиянието.на.мнението.и.оценката.на.другите.засилват.
или.отслабват.времевата.продължителност.и.обхвата.на.влияние.на.
авторитета..Някои.изследователи.разглеждат.отслабването.на.авто-
ритета.като.„истински.еквивалент.на.бруталността“.в.социалните.
отношения..Но.авторитетът.не.е.свързан.единствено.с.настоящето,.
а.и.с.бъдещето.–.той.е.винаги.авторитет.на.бъдещето.като.форма.
на.кредит,.в.публичната.и.частната.„продължителност“.на.доверие.
в.съответният.субект.на.властта..Паралелно.с.това.трябва.да.отбе-
лежим.и.разглеждането.му.като.форма.на.асиметрично.отношение.
на.рекет.на.легитимността,.(в.частта.на.нейното.доминиране.при.
транслиращите.я.субекти).и.като.форма.на.рекет,.в.частта.на.тези.
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субекти,.които.трябва.да.я.почувстват.и.поддържат.в.семейното.и.в.
публичното.пространства..

Понастоящем,.в.преобладаващата.част.от.българските.семей-
ства.е.доминиращ.авторитетът.на.силата..Той.се.проявява.както.в.
отношенията.към.партньорите,.така.и.в.отношенията.към.по-мла-
дите. (децата).и.по-възрастните. (родителите)..Авторитетът.на.си-
лата,.както.вече.отбелязахме,.е.показател.за.криза.на.авторитета,.
предизвикваща. девиация. от. традиционните. семейни. ценностни.
и.девалвация.на.ценностната.измеримост.на.близкия.–.друг,.кой-
то.вече.се.възприема.като.далечен.и.чужд..Паралелно.с.това,.чрез.
него. се. разкрива. все. още. съществуващата. патриархална. нагласа.
в.нашето.общество,.в.която.се.отразява.„институционално.нало-
жената.власт.на.мъжете.върху.жените.и.техните.деца.в.семейната.
единица“.(10),.в.която.те.заемат.подчинено.място.в.йерархията.на.
нейните.ценности.и.власт..Отношението.към.тях.не. се.основава.
на.фундаментални.морална.ценности.като.уважението.към.другия.
и.зачитането.на.тяхното.достойнство..И.най-парадоксалното.е,.че.
това.отношение.продължава.да.съществува.и.подхранва.патриар-
хализма.у.нас.в.информационната.епоха,.когато.в.глобален.план.
се.налага. тенденцията.на.неговото.отмиране,. свързана.„с.подко-
паването.на.легитимността.на.господството.на.мъжете.като.оси-
гуряващи.прехраната.и.покрива.на.семейството“.(11)..То.може.да.
бъде. обяснено. единствено. с. дългия,. мъчителен. и. изключително.
бавен.преход,.който.забавя.модернизацията.на.обществото.ни.след.
1989.г..и.го.поставя.във.всички.сфери.в.положението.на.„догонва-
що“,.доминирано.от.индивидуалистично-груповия.интерес..Биту-
ващият.в.семейството.егоистичен.индивидуализъм.не.признава.и.
не.се.съобразява.с.индивидуалната.автономност.на.другите.–.съ-
пругата.(съпруга).и.децата..Трудно.би.се.открило.друго,.подобно.
на. семейното.пространство,. в. което. да. се. проявява. такава. висо-
ка.степен.на.авторитарен.нарцисизъм,.не.позволяващ.подялба.на.
лидерството,.и.на.ценностен.нихилизъм.по.отношение.на.други-
те.в.него..Нарцисизмът,.като.израз.на.липса.на.чувствителност.и.
разбиране.на.другия,.води.до.широкото.прилагане.на.авторитета.
на.силата.в.отношенията.към.съпругата.или.жената,.с.която.се.съ-
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жителства..Българската.жена.не.дели.статусната.позиция.с.мъжа,.
който.не.я.възприема.като.равностойна,.а.като.полифунционално.
употребяема,.задоволяваща.най-разнообразни.негови.потребности:.
сексуални,.репродуктивни.(ражда,.отглежда.и.възпитава.децата).и.
икономически.(работи.и.се.грижи.за.семейното.домакинство)..Мъ-
жът.отрежда.на.жената.ролята.на.обслужващ.го.персонал,.а.не.на.
равнопоставен.и.равноценен.партньор.и.спътник.в.живота..Тя.най-
пълно.олицетворява.балканският.манталитет.и.нагласа.на.преоб-
ладаващата.част.от.българските.мъже..Нейният.вербален.еквива-
лент.е.фразата:.„Жената.трябва.да.си.знае.мястото“.–.да.изпълнява.
всекидневно.тежките.семейни.задължения.без.да.се.съпротивлява..
Жените,.за.голямо.съжаление,.използват.вербалната.форма.на.аг-
ресивна.съпротива,.в.резултат.на.което.избухналият.вътрешно.се-
меен.конфликт.се.превръща.в.насилие.спрямо.тях,.т.е..жертвите.се.
оказват.най-често.причината,.провокирала.насилието..Дори.когато.
жената.е.физически.малтретирана,.мъжете.искат.тя.да.мълчи,.да.не.
говори.за.случващото.се.в.семейството..За.мъжете.семейството.е.
затворена.за.държавните.и.гражданските.институти.зона,.в.която.те.
тиранично.властват..Малтретираните.жените.се.обръщат.за.помощ.
към.Центрове.за.подпомагане.на.жертвите.на.насилие.и.към.Феми-
нистки.организации..Чрез.тях.те.се.включват.в.борбата.за.законова.
регламентация.на.равнопоставеността.в.семейството..Голяма.част.
от.тях.трудно.могат.да.се.преборят.с.психо-комплексите.и.страхо-
вете.си,.които.ги.превръщат.отново.и.отново.в.жертви.на.насилие.
и.унижение..Страхът,.явен.и.скрит,.регулира.поведението.им..Като.
израз.на.болка.и.страдание.той.предизвиква.в.тях.повишена.възбу-
димост.и.реактивни.реакции.на.бягство,.последвано.от.наказания,.
пасивност.и.търпимост..Страхът.трябва.да.се.разглежда.като.отра-
жение.на.проблемите,.свързани.с.толерантността.и.границите.на.
търпимостта.в.ценностната.система.на.жените.и.с.осъзнаването.на.
ограничението.и.самоограничението.на.тяхната.свобода..Можем.в.
стила.на.Й..Бърлин.да.кажем,.че.при.тези.жени.доминира.негатив-
ната.свобода..Изборът,.който.те.правят.се.базира.не.на.дълга,.а.на.
прикритостта.на.мотивацията.им.за.семейство.или.на.криворазбра-
ната.от.тях.материална.„изгода“,.„полза“.и.„добро“.за.децата.им..
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Статистиката.показва,.че.това.са.обикновено.жени.с.ниско.образо-
вание,. с.неотговаряща.на.съвременните.изисквания.на.пазара.на.
труда.професионална.квалификация,.водеща.до.ниско.заплащане.
или. безработица.. Паралелно. с. тях. съществува. и. противополож-
ният.тип.на.образованите,.квалифицирани.и.с.публичен.статус.в.
обществото.жени.(манекенки,.актриси,.журналистки,.депутатки.и.
различен.тип.специалистки.–.лекарки,.педагожки,.икономистки.и.
дори.юристки),.които.ръководени.от.същите.мотиви.за.материална.
изгода.за.публичен.статус,.продължават.да.живеят.с.партньори,.ко-
ито.системно.ги.малтретират..

. Друга. част. от. жените,. използват. интимната. изповед. в. раз-
лични.предавания.на.частните.и.националните.електронни.медии.
като:.„Море.от.любов“.(БТV),.„Искрено.и.лично“(БТV),.„Сървай-
вър“,.„Пълна.промяна“(Нова.ТВ).„Имаш.поща“.(“Нова.ТВ).„Ние.
жените“(БНТ),. „Островът. на. изкушението“. (“Нова. ТВ). и. други..
Чрез.нея.те.представят.доминирания.от.нетърпимостта,.конфрон-
тацията,.агресията.и.насилието.семеен.модел.на.поведение.и.начин.
на.живот.в.публичното.пространство.и.директно.и.индиректно.ис-
кат.помощ.за.излизане.от.рисковата.ситуация,.в.която.са.попаднали.
заедно.с.децата.си..Жените.виждат.и.осъзнават,.че.несподеленото.
лидерство.в.патриархалният.тип.семейството.(брачно.и.не.брачно),.
при.преобладаващ.модел.на.матриархалното.семейство,.се.превръ-
ща.в.източник.на.агресия.и.насилие..Доминирането.на.матриархал-
ният.модел.на.семейство.е.резултат.от:.численото.превъзходство.на.
жените.над.мъжете;.намаляване.на.браковете,.от.2005.г..насам.–.с.
близо.800.по-малко.на.година;.увеличаване.на.разводите;.неомъж-
ване.на.майките.(49.%.от.тях,.никога.не.са.сключвали.брак).и.от.
увеличаващия.се.процент.на.извънбрачните.раждания,.който.през.
2007.г.. достигна.до.50,8.%.от. всички.живородени.деца. в. страна-
та. (12)..Този.модел.поставя. редица.проблеми,. свързани,. от. една.
страна,.с:.трудностите,.волята,.психологическата.сила,.изолацията.
и.страха,.които.изпитват.тези.жени.при.поемането.на.ролята.си.на.
самотни.майки,.със.страданието.и.девиациите.при.общуването.на.
детето.само.с.женската.фигура,.при.липсваща.мъжка,.и.с.проблема.
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за.бъдещата.проекция.на.тези.деца.и.нейните.рискови.последствия,.
от.трета.

Причините. за. унизителното. положение. и. роля,. която. жени-
те.изпълняват.в.семейството.трябва.да.се.разглеждат.в.по-широк.
план..Те.са.комплексни.–.лични.и.обществени..В.по-голямата.си.
част,.както.вече.отбелязахме,.те.са.негативно.следствие.от.патри-
архалните.нагласи,. възпитанието.и. социалните.промени.в.обще-
ството.

.Жертвите.на.патриархалния.семеен.модел.са.предимно.в.про-
винцията.(селата.и.малките.провинциални.градчета),.където.тра-
дициите.са.все.още.силно.действащи.и.нагласите.по.отношение.на.
ролята.на.момичетата.и.жените.в.семейството.остават.силно.кон-
сервативни..Патриархалните.насилници.най-неочаквано.получават.
подкрепа.от.провежданата.официална.и.неофициална.политика.на.
дискриминация.на.жените.в.българското.общество..Жените,.които.
представляват.52.%.от.населението.на.страната,.са.с.ограничен.дос-
тъп.до:.труд.(42.%.спрямо.51,8.%.на.мъжете);.участие.в.държавното.
управление.(21.%.от.народните.представители,.22.%.от.състава.на.
правителството,10.%.от.кметовете.са.жени).и.т.н.,.като.получават.
само. 83,25.%.от. работната. заплата. на.мъжа. (13)..В.провинцията.
безработицата.при.жените.е.много.по-голяма,.отколкото.при.мъ-
жете,.които.сезонно.заминават.на.гурбет.и.ги.оставят.да.се.грижат.
за.децата.и.цялото.домакинство..Тук.семейният.модел.и.начин.на.
живот.възпроизвежда.този.от.първата.половина.на.XX.век.и.в.со-
циален.план.представлява.регресия.и.загуба.на.статусната.позиция.
на.жената.отпреди.20.г.,.когато.тя.беше.икономически.независима.
и.равностойна.в.семейната.йерархия.на.властта..Сега.тя.е.иконо-
мически.зависима.и.доста.ограничена.при.опитите.Ј.да.промени,.
поради.икономическото.западане.на.цели.региони,.своето.семейно.
положение..Пътят.пред.нея.е.един.–.този.на.вътрешната.миграция.
(115.хиляди.души.мигрират.годишно).или.на.външната.емиграция.
(около.600.хиляди.годишно),.който.действително.води.до.промяна,.
но.не. винаги.позитивна,. в. нейния.начин.на.живот..Емиграцията.
Ј.в.чужбина.изисква.тя.да.е.осигурила.съответно.попечителство.
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и.грижи.за.децата.си,.които.обикновено.оставя.на.своите.стари.и.
бедни.родители.пенсионери,.а.вътрешната.миграция.предполага.тя.
и.цялото Ј семейство,.да.отидат.в.големите.градски.центрове..Там.
семейството.живее.под.наем.и.не.може.да.осигури.благоприятни.
условия.както.за.децата.си,.така.и.за.себе.си..В.градовете,.въпреки.
проницаемостта.им,.големите.мигрантски.вълни.трудно.се.адапти-
рат.към.градският.начин.на.живот..Семействата.се.чувстват.самот-
ни,.без.приятели.и.близки,.анонимни,.несигурни.дезориентирани.
и.бедни..Те.водят.един.безличен,.монотонен.и.изпразнен.от.съдър-
жание.живот.на.хора,.уморени.от.работа,.нисък.стандарт.на.живота.
и.свързаните.с.него.проблеми.(14)..Мъжете,.а.също.и.жените.все.
по-често.се.опитват.да.му.придадат.колорит.с.помощта.на.чашката.
алкохол.в.най-евтините.и.западнали.градски.кръчми.или.в.дома,.
при.което.често.възпроизвеждат.авторитарния.патриархален.модел.
на.взаимоотношения.между.мъжа.и.жената.

Когато.жената.остава.в.патриархалният.семеен.модел,.тя.про-
дължава.да.бъде.жертва.на.насилие,.защото.то.се.е.превърнало.в.
норма.на.семейните.отношения. Самите.насилници.са.израснали.в.
подобни.семейства.и.каквито.и.програми.за.терапия.да.им.се.пред-
ложат,.едва.ли.ще.имат.някакъв.значим.резултат..Същото.се.отна-
ся.и.за.жертвите,.които.трудно.могат.да.бъдат.реинтегрирани.след.
някаква.терапия..Те.се.връщат.в.същата.непроменена.среда,.която.
се. чувства. освободена. от. социо-нормативен. (морален. и. правен).
контрол..Морален,.поради.битуващата.нагласа,. че. семейството.е.
неприкосновена. частна. зона. със. свои. норми. на.живот,. и. правен.
–.поради.липсата.на.правна.култура.(според.цитираното.изследва-
не.само.13.%.от.хората.знаят,.че.има.Закон.за.домашното.насилие.и.
локални.структури,.които.да.го.прилагат)..За.жертвите.на.домашно.
насилие.в.селата.важи.максимата:.„Бог.високо,.Цар.далеко“,.т.е..те.
трябва.сами.да.излязат.от.рисковата.за.тях.и.децата.им.среда..

Социалната. промяна. предизвика. фундаментални. промени. в.
българското.семейство..Сред.тях.централно.място.заема.промяна-
та.в.икономическия.му.статус..То.изпадна.във.финансов.колапс,.
който.коренно.промени.начина.му.на.живот.–.взаимоотношения,.
лидерство.и.авторитет..Затова.никак.не.е.случайно,.че.в.панелни-
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те.изследвания.на.НЦИОМ.анкетираните.лица.посочват.липсата.
на.пари.като.основна.причина. за.насилието.в. семейството. (през.
2003.г..–.76.%,.а.през.2007.г..–.75.%)..Те.подкрепят.психологиче-
ските.изследвания,.при.които.е.установено,.че.насилниците.при-
надлежат.към.низките.социални.слоеве.и.към.алкохолиците,.чиито.
икономически.статус.е.незавиден.(15)..Безпаричието.предопредели.
мизерното.съществуване.и.деградиране.в.българското.семейство..
То.породи.невероятни.аморални.форми.на.отношения.и.поведение.
в.него.(16).като:.постоянни.скандали.и.побои;.употреба.и.разпрос-
транение.на.наркотици,.проституция,.кръвосмешение,.пиянство.и.
участие.в.престъпни.банди.на.цели.семейства..Една.част.от.члено-
вете.на.семействата,.които.нямаха.куража.за.външна.проекция.на.
деградирането.си,.насочиха.агресията.към.по-слабите.членове.на.
семейството.–.възрастните.им.родители.и.децата..

Родителите.са.подложени.от.своите.деца.на.психическо,.а.ако.
то.се.окаже.неефективно.–.и.на.физическо.насилие..Насилието.се.
базира.на.меркантилната.мотивация.на.пълнолетните.деца.–.при-
тежаваните.и.обитавани.от.родителите.жилища.и.недвижими.имо-
ти.бяха.присвоявани.чрез.прехвърляне.или.продаване.за.солидни.
суми,.с.които.техните.наследници.си.осигуряваха.безметежно.съ-
ществуване.за.определен.период.от.време,.а.възрастните.хора.бяха.
отпращани.в:.психиатрични.клиники,.старчески.домове,.полураз-
паднали.се.в.провинцията,.необитавани.от.години.къщи.на.техните.
родители.или.просто.ставаха.просяци.и.бездомници,.които.ровят,.
докато.имат.физически.сили,.из.кофите.за.боклук.на.големите.гра-
дове..Отпратени.в.различните.типове.домове.(наследствени,.дър-
жавни.и.частни),.те.се.превръщаха.в.далечни.и.чужди.за.своите.
деца,.които.отказваха.да.полагат.каквито.и.да.било.грижи.за.тях,.
включително.и.да.ги.посещават,.поне.един.път.годишно..Тези.въз-
растни.хора.не.рядко.стават.жертви.на.тормоз.от.страна.на.съседи.
или. от. страна. на. обслужващи.или. гледащи. ги. срещу. заплащане.
чужди.хора,.какъвто.е.случаят.с.убийството.на.възрастен.човек.(от.
София).от.лекарка.и.семейството.на.дъщеря Ј,.за.жилище..Самот-
ните.или.изоставени.(с.емигрирали.или.починали.деца).възрастни.
хора,.с.апетитни.крайградски.имоти.бяха.принудени.от.банди,.за-

Глава пета. Морална чувствителност към риска в...



130

нимаващи.се.с.присвояване.на.недвижими.имоти,.да.ги.продадат.
на.безценица.или.срещу.„доглеждане“..Журналистически.разслед-
вания. показаха,. че.много. от. тях. след. приключване. на.юридиче-
ските.процедури.са.безследно.изчезнали.и.оттогава.никой.не.ги.е.
виждал.и.не.знае.къде.са..Онези.от.възрастните.родители,.които.не.
бяха.изпратени.в.съответните.домове,.се.превърнаха.в.икономиче-
ски.донори.на.своите.деца..Те.им.вземат.пенсиите.и.ги.обричат.на.
гладуване.или.ги.принуждават.да.работят.на.стари.години,.за.да.
издържат.тези.„свои.деца“,.за.които.трудът.и.работата.са.загубили.
ценностна.значимост,.защото.паричният.им.еквивалент.не.може.да.
им.осигури.желания.от.тях.материален.комфорт.и.богатство..Част.
от.битовите.убийства.на.деца.от.родители.и.на.родители.от.деца,.
са.резултат.от.възникнали.скандали..От.една.страна,. те. са.израз.
на.консумизъм.и.духовна.деградация.на.стигналите.до.житейското.
дъно.деца,.а.от.друга.–.на.своеобразен.бунт.–.защита.на.родителите.
срещу.непрекъснатото.им.ограбване.и.обричане.на.вегетиране.от.
техните.пропаднали.(пияници,.комарджии,.безработни.и.най-вече.
алчни).деца..Насилието.между.генерациите.сякаш.остава.настрана.
от.прилагането.на.Закона.срещу.домашното.насилие..Почти.няма.
заведени.дела.от.родители.срещу.рекетиращи.и.насилващи.ги.те-
хни.наследници,.но.има.стотици.дела,.оспорващи.правото.на.роди-
телите.да.се.разпореждат.в.свой.интерес.със.собствеността.си.–.да.
я.продават,.отдават.под.наем,.даряват.и.завещават.на.хора.извън.
роднинската.мрежа.на.отношения..В етичен план дехуманизиране
то на отношенията между родителите и децата реактуализира 
едно позабравено понятие на етиката – това за модела на по
ведение като морален пример, образец за следване и подражание 
от младата генерация..Става.въпрос.за.модела.на.поведение.на.
родителите.–.деца.в.очите.на.техните.деца..Морално.неподготвени.
и.не.саморефлексиращи.родителите.не.могат.да.бъдат.в.ролята.на.
възпитатели.и. транслатори.на.непреходни.духовни.ценности..Те.
не.могат.да.определят.рамките.на.морално.допустимото.и.недо-
пустимото,.както.по.отношение.на.своето.поведение,.така.и.по.от-
ношение.на.поведението.на.техните.деца..За.тях.синовният.дълг,.а.
напоследък.и.бащинският.са.понятия,.които.не.присъстват.в.струк-
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турата.на.ценностната.им.система..Ексизстенциално-дълбинното.
признаване.на.значимостта.на.родителя.и.детето.изискват.отдаване.
и.жертване.на.част.от.времето,.интелекта.и.парите.си.за.да.бъдат.
подкрепени.и.поддържани.в.трудни.за.тях.времеви.моменти..Иначе.
тези.съвременни.„родители“.ще.трябва.да.чакат.времето.да.опре-
дели.точния.момент.на.задействане.на.моралната.конверсия.и.те.
от.насилници.и.рекетьори.да.се.превърнат.в.жертви.на.лошия.при-
мер,.който.са.дали.на.децата.си..Семейно.насилие,.както.показват.
изследванията.на.психолозите.(17),.е.следствие.от.агресивна.пред-
разположеност.на.поведението,.върху.чието.отключване.влияние.
оказват.качествата.на.личността.и.ситуационният.стрес..Качества.
на.личността,.които.доминираната.от.насилие.семейна.среда.пред-
лага.за.подражание.и.възпроизвеждане.на.младите:.неспособност.
за. самоконтрол,. емоционална. реактивност. и. непрекъснати. нега-
тивни.емоционални.преживявания..И.тъй.като.те.непрекъснато.се.
мултиплицират,.децата.фактически.живеят.и.израстват.в.стресови,.
а.не.в.нормални.ситуации..Най-вероятно.е.животът.им.в.бъдеще.да.
протича.по.същият.начин.и.те.да.реализират.подобно.отношение.
към.родителите,.които.са.наложили.този.модел.на.поведение.към.
тях.–.т.е..родителите.насилници.ще.бъдат.или.малтретирани.или.
изхвърлени. извън. мрежата. на. семейните. отношения,. защото.ще.
бъдат.възприемани.като.чужди,.а.не.като.близки..

.Брутализирането.на.отношенията.между.генерациите.доведе.
до.промяна.в.конституирането.на.българското.семейство,.което.за-
почна.все.повече.и.повече.да.се.организира.на.принципа.на.„до-
говорната. привързаност“,. широко. разпространен. в. либералните.
общества.(18)..Може.да.се.каже,.че.нуклеарното.семейство.започва.
да.губи.своя.приоритет.и.да.се.замества.от.т.н..„рекомбинантно.се-
мейство“,.чието.конституиране.вече.не.се.извършва.на.основата.на.
доверието..При.него,.както.отбелязва.А..Гиденс,.„самото.доверие.
става.предмет.на.преговори.и.сделка,.подобно.на.привързаността.
и.сексуалните.отношения“.(19)..Навлизането.на.договорните.отно-
шения.в.тази.затворена.частна.зона.(между.брачно.и.извънбрачно.
съжителстващите.партньори,.деца.и.възрастни,.родители.и.прием-
ни.деца).става.обект.на. законова.регламентация,.която.в.българ-
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ските.условия.винаги.се.извършва.със.закъснение,.и.на.дебати.в.
публичното.пространство.–.тематични.кръгли.маси,.конференции,.
предавания.и.публикации.в.електронните.и.печатни.медии.

2. КОНФЛИКТЪТ РОДИТЕЛИ ДЕЦА

Проблемите.на.генерационната.етика,.както.вече.отбелязахме.
имат.двупосочни.измерения..Те.засягат.отношения.деца–възрастни.
родители.и.родители–деца..

Децата.и.тинейджърите.се.конституират.като.отворени.хетеро-
генни.общности,.не.само.от.социална.и.културна.гледна.точка,.но.
и.от.морална,.с.оглед.на.техният.начин.на.поведенско.изразяване,.
действие.и.утвърждаване.в.настоящето.общество..Именно.специ-
фичният.им.начин.на.поведенско.изразяване.(вербално.и.физиче-
ско).поражда.конфликтите.с.представители.на.възрастната.генера-
ция.(родители,.роднини,.учители,.познати.и.непознати).и.песимис-
тичния.дискурс.спрямо.промененото.и.неотговарящо.на.нагласите.
и.очакванията.тяхно.поведение..Младите.желаят.поведенското.им.
изразяване.да.бъде.значимо.и.да.получи.позитивно.признание..Гло-
бализиращият.се.свят.им.предоставя.възможност.за.подобно.при-
знание,.чрез.включване.в:.глобалната.комуникация,.култура.(бие-
налета,.конкурси.и.олимпиади),.пътувания.(екскурзии.и.награди).
или.обучение.на.разменни.начала..И.въпреки.наличието.на. тази.
позитивна.ситуация,.от.която.младите.много.ловко.се.възползват,.
съществува.констатация,.изразена.в.множеството.негативни.оце-
нявания,. в. която. се. отбелязва,. че. поведенската. им.промяна. като.
нова.генерация.е.значително.отклонена.от.социалните.норми..От-
говорността. за.нежеланите.отклонения.е.както.вътрешно,. така.и.
външно.детерминирана..Вътрешно,.тя.е.свързана.с.незавършения.
процес.на.формиране.на.механизмите.на.самоконтрол.при.децата,.
а.външно.–.със.съвременната.флуидна.ситуация,.в.която.те.поста-
вят.множество.начала,. без. тази. ситуация.предварително.да.им.е.
осигурила.границите.на.допустимото,.правилното,.доброто.и.спра-
ведливото..Във.вътрешен.план.младите.хора.в.тази.възраст.са.под-
властни.на.собствените.си.влечения.и.страсти.и.повлияни.от.оцен-
ките.и.мнението.на.своите.връстници..При.някои.от.тях.овладява-
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нето.на.страстите.и.отстояването.на.собственото.мнение.не.може.
да.бъде.осъществено.без.чужда.помощ..Най-голямата.опасност.за.
младите.е.свързана.с.възможността.те.да.бъдат.превърнати,.както.
често.се.случва,.в.играчка.в.ръцете.на.свои.връстници,.които.не-
преднамерено.или.целенасочено.–.унизяващо.се.забавляват.с.тях..
Последиците.от.тези,.понякога.брутални.забавления.са.тежки.пси-
хотравми,.които.изискват.продължително.психологично.или.пси-
хиатрично.лечение.и.помощ.от.специалисти..Избягването.на.неже-
ланите.поведенски.девиации,.както.за.обществото,.така.и.за.отдел-
ната.личност,.е.тясно.свързано.с.родителските.задължения.и.отго-
ворности..Родителите.трудно.намират.баланс.между.неограничава-
нето.на.поведенческото.начало.на. своите. деца.и.поставянето.на.
определени.граници,.в.които.то.да.се.реализира..Част.от.тях,.ръко-
водени.от.най-добро.желание.и.вяра,.че.правят.най-доброто.за.де-
цата. си,.фаворизират. това.неограничено.начало..Те. ги. смятат. за.
големи.и.им.предоставят.голяма.свобода.на.избор.и.начин.на.жи-
вот,.често.преминаваща.в.слободия,.при.които.те.могат.да.правят.
каквото.си.поискат.и.да.живеят.както.желаят..Родителите.не.си.да-
ват.сметка.за.обратната.страна.на.тази.свобода,.която.поставя.деца-
та.в.ситуацията.на.противоречив.избор..Вярно.е,.че.те.с.афишира-
ната.свобода,.вече.„не.дишат.във.врата“.на.децата.си,.но.също.така.
е.вярно,.че.моралната.незрялост,.липсата.на.практически.средства.
и.психически.ресурси.при.последните.не.им.позволява.да.осъзнаят.
избора,.който.правят.дали.е.добър.и.правилен.и.дали.чрез.него.ще.
постигнат.онова,.което.желаят..Осъзнаването.на.моралната.стой-
ност.на.избора.прави.децата.поведенски.независими..Крайно.либе-
ралните.родители.преднамерено.или.непреднамерено.се.отказват.
от.отговорността.за.своите.деца,.като.не.поемат.морален.ангажи-
мент.за.ориентиране.и.контрол.на.тяхното.поведение..Те.не.рефле-
ксират.върху.факта,.че.вече.са.родители.и.се.намират.в.нова.морал-
на.ситуация,.в.която.имат.нови.морални.задължения,.изискващи.
рефлексивна.преоценка.и.промяна.на.собственото.поведение.(20). 
Друга. част. от. родителите,. наречени. от.С..Форвард. и.А.. Гидънс.
„токсичните.родители“,.прилагат.парадоксални.наказания.при.оп-
ита.си.да.обуздаят.съпротивата.срещу.рамкираното.от.тях.прос-
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транство.на.действие.на.своите.деца..Тези.всезнаещи.и.нарцистич-
ни.родители.смятат,.че.най-добре.познават.всички.потребности.на.
децата.си.и.възможностите.за.тяхното.задоволяване..Оказвайки.се.
неспособни.за.саморефлексия,.те.отричат.автономността.и.потъпк-
ват.чувството.за.лично.достойнство.на.децата.си..Практически.те.
ограничават.до.минимум.тяхната.самостоятелност.и.право.на.из-
бор..Хиперактивни,.вербално.агресивни.и.авторитарни,. „токсич-
ните.родители“.превръщат.избора.на.децата.си.в.своя..Житейският.
им.девиз.е.кратък:.„Децата.–.това.е.нашият.избор.“.Обикновено.(в.
българския.вариант).това.са.родители,.които.не.са.успели.в.живота.
и.които.проецират.неосъществените.си.желания.и.нереализирани.
житейски.проекти.върху.децата.си..Те.ги.превръщат.в.инструмен-
тално.средство,.с.помощта.на.което.се.опитват.да.се.самореализи-
рат.с.по-късна.дата..Животът.на.децата.им.протича.в.рамките.на.
строго.разграфен.времеви.план,.със.съответни.изискванията.към.
децата,.които.надвишават.изискванията.към.самите.себе.си..Роди-
телите,.вместо.да.се.посветят.на.своята.професионална.и.социална.
реализация.и.да.оставят.децата.им.да.изживеят.едно.незабравимо.
и.щастливо.детство,.насочват.цялото.си.внимание.и.усилия.върху.
„успешното“.развитие.на.децата,. според.направеният.от.тях.жи-
тейски.план..Успехът.и.кариерата.на.децата.се.превръща.в.маниа-
кална.идея,.която.ги.обсебва.изцяло.и.не.им.позволява.да.осъзнаят,.
че.направеният.от.тях.избор.превръща.децата.им.в.несигурни,.без-
помощни,.зависими,.страхуващи.се,.завиждащи.и.озлобени.човеш-
ки.същества,.които.те.не.могат.да.изживеят.нормално.детство,.до-
минирано.от.игрите.с.другите.деца,.обичта.и.грижите.на.техните.
близки..„Токсичните“.родители.са.властни.и.тиранични..Те.запаз-
ват.своя.авторитет.със.специално.създаден.от.тях.ритуал,.със.ста-
тут.на.единствена.морална.традиция,.извън.която.друг.коректив.не.
се.признава..В.този.ритуал.родителите,.съответно.и.децата.им,.имат.
точно.определено.място.и.роля,.която.изпълняват..Ако.децата.не.си.
знаят.мястото.или.отказват.да.го.заемат.в.ритуала,.заради.унизява-
ща.същност.на.налаганата.от.него.нормативност,.която.поражда.в.
тях.чувства.на.срам.и.потиснатост,.то.тогава.родителите.ги.санкци-
онират. морално. и.физически.. Всяка. съпротива. на. децата. срещу.
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прилаганите.ценности.в.семейните.ритуали.се.възприема.като.лич-
на.атака.срещу.родителският.авторитет,.който.„токсичните“.роди-
тели.поддържат.чрез.насилие.и.принуда.(21)..В.по-широк.план.те.
могат.да.бъдат.определени.като.нарцистични.(нежелаещи.да.разбе-
рат.случващото.се.с.техните.деца),.емоционално.ригидни.(не.при-
знаващи. емоционалното. равенство). и. морално. некомпетентни..
Този. тип. родители. са. най-яркият. пример. за. елиминирането. на.
принципа.на.„политиката.на.справедливостта.на.другия“.на.Ю..Ха-
бермас.в.отношенията.с.децата..Той.показва,.че.е.необходим.публи-
чен.коректив.чрез.етиката.на.правата.и.закона.за.защита.на.детето,.
за. да. не. се. допуска. натиск,. заплахи,. унижения. и. възникване. на.
страх,.а.да.се.гарантира.диалогът.и.справедливите.решения,.които.
на.свои.ред.ще.гарантират.запазването.на.достойнството.и.чувства-
та.на.децата..Този.принцип. засяга.доверието.и.недоверието.към.
децата..Тук.съществува.голяма.опасност.от.манипулиране.и.въвеж-
дане.на.децата.в.морално.заблуждение.от.родителите,.особено.ко-
гато.последните.са.членове.на.някои.религиозни.секти.или.затво-
рени.неформални.общности..Тези.родители.най-често.прибягват.
до.морални.оправдания,.чрез.които.се.опитват.да.омаловажат.и.оп-
равдаят.взетото.от.тях.решение.(22)..Родителите.се.самооправдават.
и. неглижират. деянията. си,. когато. са. приложили. спрямо. децата.
тежки.физически.наказания.и.побой.и.са.застрашили.техният.жи-
вот.(23)..Описанията.на.злото,.причинено.от.родителите.на.децата,.
според.данните.на.социалните,.медицинските.и.полицейски.слу-
жители,.трудно.може.да.бъде.вписано.в.рамките.на.нормалността..
Задействаните.защитни,.но.не.и.морални.механизми.на.родителите.
индиректно.потвърждават.анормалността.на.случилото.се..Несъ-
вършените. като. хора,. родители-насилници. се. проявяват. като. съ-
вършено. обиграни.престъпници..Към. тях. най-точно. приляга. ха-
рактеристиката.на.Д..Бейнс,.според.която.те.са.представени.като:.
„морално.неопределени,.двойствени.и.недостатъчно.знаещи.хора,.
които.не.могат.да.възпитават.децата.си,.защото.до.момента.не.са.
съумели.да.образоват.себе.си.във.върховото.човешко.познание.–.
овладяването.на.собственото.си.Аз.и.насочването.му.към.по-висо-
ки.духовни,.етични.и.морални.нива.на.човешко.поведение“(24).
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От. представените. два. типа. отношения. между. родителите. и.
деца.се.вижда,.че.и.за.двете.страни.е.много.важен.въпросът.за.мо-
ралната.чувствителност.и.разбирането.на.другия..Той.им.позво-
лява.да.останат.в.сферата.на.емоционалното.равенство.и.морал-
но.позволената.дистанция,. въпреки.двустранно.проявяващият. се.
нарцисизъм.. Моралната. чувствителност,. като. изразена. морална.
позиция. и. действие,. ограничава. силно. изразеното. амбивалентно.
родителско.обуздаване.на.поведението.на.децата,.което.ги.тласка.
към. тежките.форми.на. асоциалната. проекция. –. автодеструкция-
та.(самоубийства,.обезобразявания,.булимия,.токсикомания.и.др.),.
престъпността.и. силния.конформизъм.в.новите.пространства.на.
изразяването.им..Те.показват,.първо,.че.родителският.авторитет.е.
загубен.и.трябва.наново.да.бъде.изграден,.и.второ,.че.без.вътрешна.
принуда.(самоконтрол.и.съвест).външно.наложените.нормативни.
ограничения.се.възприемат.от.децата.най-малкото.като.съмнител-
ни.или.като.несправедливи.и.недобри..Проблемът. за. границите,.
в.които.ще.се.реализира.поведението.на.децата.и.подрастващите.
е. тясно.обвързан. с. този. за. авторитета.на. техните.родители..Мо-
делът. на. авторитета. на. родителите. позволява. предварително. да.
се.очертаят.границите,.а.след.това.в.процеса.на.опита.те.да.бъдат.
открити.от.младите.без.да.предизвикват.в.тях.негативни.чувства.
при.ограничаването.или.екзалтация.при.голяма.свобода.на.дейст-
вие..Задаването.на.границите.в.нормативната.стратегия.на.родите-
лите.трябва.е.свързано.с.чувството.за.протекция.и.сигурност.при.
преодоляване.на.определен.етап.и.постигането.на.успех..Те.карат.
младите. хора. да. изпитват. чувство. на. удоволствие. и. нарцисизъм.
от.реализираното.от.тях.поведение.(25)..Младите.престават.да.се.
чувстват.зле,.да.правят.непрекъснато.погрешни.избори,.вземат.се.в.
ръце.и.се.чувстват.подкрепяни,.обичани.и.значими.за.семейството.
си..Но.когато.родителите.са.уморени,.обезверени.и.неспособни.или.
просто.непритежаващи.финансови.и.психологически. ресурси.да.
задоволяват.потребностите.на.подрастващите,.те.тръгват.по.пътя.
на.трансгресията.чрез.алкохола,.дрогата,.проституцията,.престъп-
ността.и.бягството.от.дома..Изборът,.който.правят.младите,.е.избор.
между.живеенето.и.тъжно-депресивното.вегетиране.в.семейството.
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(26)..Огромното.им.желание.за.живеене.и.показване.на.какво.са.
способни.ги.кара.сами.да.откриват.нормативните.граници.и.то.в.
момента,.когато.те.ги.трансгресират..

Работещите.и.уморени.от.тежкото.всекидневие.родителите.не.
могат.да.упражняват.позитивно.властта.спрямо.децата..Първо,.те.
не.могат.да.се.грижат.пълноценно.за.тях.поради.голямата.си.за-
етост.и.отсъствие.от.дома..Децата,.в.по-голямата.част.от.деня.са.
свободни.и.изоставени.сами.със.себе.си..За.разлика.от.САЩ.и.За-
падна.Европа,.където.за.тях.се.грижат.в.2/3.от.случаите.съседи.и.
роднини.(по.данни.на.М..Кастълс),.у.нас.те.са.сами,.в.къщи.пред.
телевизорите,.компютрите.или.на.улицата.пред.жилищните.сгра-
ди.със.свои.връстници..Второ,.родителите.са.не.само.уморени,.но.
и.агресивни.и.отчуждени.от.децата.си..Почти.никога.нямат.вре-
ме.и.желание.за.разговор.с.тях,.а.показаната.от.децата.жаждата.за.
живот.и.свързаните.с.нея.проблеми.те.възприемат.като.капризи.и.
„лигавене“..Родителите.или.не.могат.или.не.проявяват.желание.да.
разберат.децата.си.т..е..да.обхванат.цялостно.техният.поведенчески.
образ.и.целите,.които.искат.да.постигат..Те,.de.facto.се.отказват.от.
задълженията.и.отговорностите.си.към.децата.и.остават.в.ролята.
на.пасивни.странични.наблюдатели.на.извършващите.се.ценност-
ни.промени. с. тях..Така. децата,. дори. когато.не. се. тероризирани,.
насилвани.и.малтретирани.се.превръщат.в.жертви.на.настъпилите.
промени.в.семейството.–.на.умората.от.живота.на.техните.родите-
ли,.която.поражда.едно.индиферентно.морално.отношение.към.тях.
и. ги.кара.да. се.чувстват.отритнати,.пренебрегнати.и.незначими..
По.същество.то.е.форма.на.отказ.от.подкрепа,.закрила.и.защита.
и.форма.на.отказ.от.участие.в.процеса.на.утвърждаването.на.мо-
рална.идентичност.на.децата.чрез.поискано.от.родителите.реално.
протежиране..Протежирането.е.своеобразна.позитивна.форма.на.
ограничаване.на.поведението..Оставените.сами.да.решават.пробле-
мите.на.живота.си,.децата.се.оказват.в.ситуация.на.несигурност,.в.
която.те.компенсаторно.се.държат.провокативно,.нагло,.арогантно.
и.представят.един.лош.образ.за.самите.себе.си..Често.този.образ.
е.придружен.с.протежиране.от.приятелски.групи,.по.не.особено.
приятен,.но.ефектен.въздействащ.и.запомнящ.се.начин..Липсата.
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на.родителска.протекция.и.авторитет,.които.децата.да.следват,.ги.
довежда.до.изкривена.и.нежелана.форма.на.морална.проекция.в.
социалното.пространство,.в.която.те.вече.имат.образа.на.„трудни,.
проблемни“.деца..Проблематичният.им.„морален.образ“.е.не.само.
техен,.но.и.родителски.провал..В.някои.случаи.той.е.рожба.на.ро-
дителското.боготворене,.при.което.нарушаването.на.нормите.от.де-
цата.не.се.санкционира.от.родителите,.а.се.одобрява,.като.израз.на.
развитие.на.волята.и.характера.им.на.свободни.личности..В.други.
случаи,.той.е.точна.имитация.на.поведенския.образ.на.родителя.и.
тогава.децата.са.фаворизирани.за.това,.че.са.успели.практически.
да.покажат.пренебрежение.и.нетолерантност.към.другите..От.при-
ведените.примери.се.вижда,.че.провалът.е.на.родителите,.които.не.
са.успели.да.предадат.необходимите.ценности,.понеже.и.те.самите.
не.ги.притежават,.водят.дисонансен.семеен.живот,.изпълнен.с.ве-
чни.разправии.и.скандали,.при.които.непрекъснато.си.прехвърлят.
един.на.друг.вината.за.възпитателното.си.фиаско.и.поведенските.
„издънки“.на.децата.си,.без.да.си.дават.сметка,.че.по.този.начин.
въздействат.деструктивно.върху.тяхната.психика..Децата.престават.
да.ги.възприемат.като.неразрушимо.единно.цяло,.с.чието.мнение.и.
неподлежащ.на.съмнение.авторитет.трябва.да.се.съобразяват.в.сво-
ите.действия.и.отношения..Понякога.намиращите.се.в.конфликт.
родители.дори.не.осъзнават,.че.са.се.превърнали.в.жертви,.поради.
разпада.на.авторитета.им,.на.емоционална.манипулация,.чрез.коя-
то.децата.им.искат.да.постигнат.задоволяване.на.желанията.си.

Делегитимирането.на.родителският.авторитет.показва.необхо-
димостта.от.нова,.по-широка.интерпретация.и.разбиране.на.авто-
ритета.(27).от.самите.родители..Той.трябва.да.се.разглежда.като.
единство.от.морално.допустими.средства,.чрез.които.се.постига.
утвърждаване,.посочване.и.управляване.на.една.добра.дистанция.
между.родителите.и.децата..

3. РИСКОВАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ДЕЦАТА  
В ИНТЕРНЕТ

Вероятно. интернет–пространството. е. най-мащабният. и. ярък.
пример.за.настъпилите.промени.в.„териториалността.на.живота“..
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В.него.начинът.на.живот.на.милиарди.хора.протича.в.надтеритори-
ална.–.виртуална.форма.на.пространство..Ако.самото.виртуално-
то.пространство.е.конституирано.от.мисълта.и.въображението.на.
технологично.мислещия.човек,.то.начинът.на.комуникация,.работа.
и.забавление.се.конституират.от.свободата.на.придвижването.на.
хората.и.обединението.им.във.виртуални.общности..Специфика-
та. на. виртуалното. пространство,. протичащите. в. него. комуника-
ции.и.дейности.и.самоконституиращите.се.общности.са.предмет.
на.широк.интердисциплинарен.анализ,.който.авторът.е.направил.
в.монографично.изследване. (28)..Тук.специално.ще.представим,.
с.оглед.на.анализа.на.детското.битуване.в.интернет,.особеностите.
на.комуникативната.практика.в.него.и.различието.Ј.от.социална-
та.практика..В.посоченият.труд.сме.отбелязали,.че.комуникатив-
ната. практика. в. интернет. е. „уникална,. неповторима,. неисторич-
на,.променяща.и.вечно.оформяща.се..Доминиращият.стил.в.нея.е.
този.на.бриколажа.–.на.свободното.нетелеологично.общуване.на.
интернавтите,. опиращо. се. на. специално. изработения. вътрешно.
мрежови. език..Те. променят. –. добавят. и. пренаписват,. създадена-
та.вече.карта.на.общуването.и.дейността.в.мрежата..Тя.е.част.от.
културата.на.виртуалната.реалност.и.като.такава.е.интерпретирана.
като.театрална:.импулсивно–спонтана,.креативно.свободна.и.екс-
периментиращо–импровизирана,.позволяваща.безкрайна.мрежа.от.
фриволно.изградени. връзки.и. отношения.между. сърфиращите. в.
киберпространството“(29)..Тази.практика.се.базира.на.реалността.
и.значимостта.на.момента,.като.следствие.от.парадоксалното,.ед-
новременно.постоянно.и.непостоянно,.прекъснато.и.непрекъснато.
обитаване,.а.не.живеене.в.нета..То.позволява.на.човека.да.открие.
своята.и.чуждата.различност.в.непознати.до.сега.измерения.и.да.
усвои.нови.пътища.на.артикулиране.на.различността.и.прикриване.
на.идентичността.в.множеството.роли.(30)..При.пътуването.по.ин-
тернет.„магистралите“.се.осъществява.комуникация.между.позна-
ти.и.непознати,.за.които.нищо.се.знае.или.не.се.желае.да.се.узнае..
Рискът.при.сърфиращите.деца.е.свързан.именно.с.тяхната.среща.
с.непознатите.други.хора.скрити.зад.“ника”..При.възрастните.от-
ношението.към.непознатия.е.амбивалентно,.двойствено.и.до.из-
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вестна.степен.дистанцирано,.защото.в.морален.план.„непознатият.
е.някой,.за.когото.човек.малко.го.е.грижа“.(31)..При.децата,.чиито.
опит.в.общуването.е.сравнително.по-малък.и.Азът.им.е.отворен.и.
търсещ.контакт.с.непознатото,.тази.двойственост.се.проявява.при.
пътуването.из.нета.в.много.по-ниска.степен..Наличният.им.опит.
не.им.позволява.да.обхванат.цялостно.опасностите.при. срещата.
с.непознатите,.при.която.двете.страни.остават.скрити.(анонимни).
зад.наративното.представяне.на.личността.си..

Особеното.тук.е,.че.комуникиращите.не.действат.като.цялост-
ни,. а. като. фрагментарни. личности,. които. показват. част. от. мно-
жествената.и.част. от.моралната. си.идентичност,. без. да.може.да.
се.разбере.истинската.им.морална.позиция..Тази.част.е.на.игра-
ещият. определена. роля. човек,. който. скрива. истинската. си. същ-
ност.под.маската.на.играча,.сърфиращ.в.множеството.паралелно.
съществуващи.виртуални.магистрали,.понякога.без.цел,.без.сми-
съл,.просто.наслаждавайки.се.на.свободата.на.пътуването.или.на.
задоволяването.на. някой. свой. вкус..Този. тип.пътуване.и. срещи,.
според.изследване.на.НЦИОМ.от.2006.г.,.достига.до.50.%.при.де-
цата..При.него.съществува.голяма.вероятност.децата.да.изпаднат.
в.рискова.ситуация,.предизвикана.от.дебнещи.възрастни.фланьо-
ри,.които.правят.своя.избор.и.преследват.своите.цели,.ръководени.
единствено.от.собственият.си.критерии.за.ценност..Доминирането.
на.индивидуалистичната.етика.на.себепредставянето.е.следствие.
от.мозаечно-плуралистичния.и.релативен.характер.на.битуващия.
във.виртуалното.пространство.морал,.който.довежда.до.елимини-
ране.на.универсалността.на.моралните.принципи.и.базираните.на.
тях. кодекси.. Границите. на. етическата. универсалност. са. сведени.
до. границите.на.избраната.магистрала.и.пътуващите.по.нея.или.
до.конкретната.виртуална.общност,.форум,.чат,. сайт.и. т.н..Те.са.
хоризонтално.конституирани.от.сходни,.независими.и.автономни.
умове.без.морални.разграничавания,.ангажираност.и.отдаденост,.
поради.взаимозаменяемостта.на.моралните.субекти,.потвърждава-
ща.асиметричността.и.нерелевантността.на.моралното.отношение,.
позиция. и. действия.. Този. тип. нови. нейерархични. общности. им.
създават. чувството. за. солидарност,. равнопоставеност,. равноцен-
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ност.и.морална.зрялост..Те.им.дават.възможност.да.се.правят.на.
големи,.в.света.на.големите,.в.който.са.се.чувствали.или.действи-
телно.са.били:.пренебрегвани,.изключвани,.потискани,.унижава-
ни,.комплексирани.и.фрустрирани..Същевременно.тези.възрастови.
преноси.могат.да.се.разглеждат.като.индикатор.за.проблеми.в.со-
циалната.комуникация.с.възрастните.

Хоризонтите,. които. определят. пространството. на. реда. и. си-
гурността.са.едновременно.крайно.стеснени.и.безкрайно.разши-
рени,. защото.виртуалното. е.преобладаващо.информационно-ког-
нитивно.(познавателно).и.естетическо.пространство..Тази.негова.
специфика. логически. води. до. доминирането. на. ценности. като:.
информация,.знание,.истина,.красота,.вкус,.игра.и.т.н.,.а.не.до.до-
минирането.на.моралните.ценности.като:.добро,.справедливо,.дос-
тойно. и. други.. Тук.моралните. рамки. са. станали. проблематични.
и.в.някои.случаи.позволяват.изличаването.на.моралния.хоризонт,.
при.което.децата.попаднат.в.среда,.лишена.от.духовен.смисъл“.и.
цел.(32).т.е..в.среда,.доминирана.от.ниски.страсти,.пороци.и.прес-
тъпления,.които.дават.основания.на.скептиците.да.характеризират.
нета.като.духовна.„клоака“..Направеният.от.тях.автономен.избор.
се.оказва.неморален.и.те.от.субекти.на.собствените.си.влечения.и.
пристрастявания.стават.обекти.на.страсти.във.виртуални.ситуации,.
създадени.от.непознати.им.хора..Свободата.на.избора.им.не.носи.
качествените.разграничавания.между.правилното.и.неправилното,.
доброто.и.лошото.поради.хоризонтална.диспозиция.на.ценности-
те.във.виртуалното.пространство..Тя.превръща.моралните.кодекси.
(без.тези.на.професионално.работещите.в.нета,.които.остават.йе-
рархични).в.несъизмерими,.а.отговорността.–.в.плаваща.и.посто-
янно.нуждаеща.се.от.допълнение.на.правата.на.човека.и.децата..
Отговорността. „остава. с. ролята“,. която. е. изиграл. човекът.. Във.
виртуалността. ролята. има. плуралистична. битийност. –. при. едно.
влизане.в.него,.може.да.се.установят.десетки.или.стотици.контак-
ти.с.различни.хора.и.съответно.да.се.изпълнят.толкова.роли.и.по-
емат.толкова.отговорности..Децата.също.го.правят,.но.за.разлика.
от.възрастните.нямат.реална.представа.за.моралните.последствия.
от.изиграните.роли,.защото.за.тях.това.е.вид.театрално.предста-

Глава пета. Морална чувствителност към риска в...



142

вление,.при.което.те.не.осъзнават.степента.на.жестокост,.стигма-
тизация.и.падение.на.действащите.герои-изпълнители..Но.когато.
те.са.жертви.или.наблюдатели.на.физически.и.сексуални.насилия.
или.компрометиращо.поведение,.при.срещите.с.непознати,.тогава.
моралната.им.индиферентност.(безразличие.или.мълчание).изчез-
ва.и.те.не.могат.вече.да.възприемат.изиграването.на.ролите.есте-
тически,.като.проява.на.съвременната.култура.на.маската..Ролята.
им.дава.възможност.едновременно.за.свободно.изразяване.и.нова.
естетическа.визия..Визията.им.осигурява.желаното.от.тях.естети-
ческото.харесване,.като.следствие.от.доминиращия.за.тази.възраст.
естетически.вкус. Поведението им се ръководи от вкусовите пред
почитания, които образуват своеобразна йерархия на ценности
те на вкуса, т.е. в нета те осъществяват символична трансфор
мация на освобождаване от социалния и морален контрол и са
моконтрол и преминаване към естетически контрол, осигуряващ 
им безпроблемно, изпълнено с удоволствие прекарване на времето..
Играенето.на.определена.роля.не.се.съпровожда.с.угризения,.срам.
и.страх.от.опасни.последици,.обвързване.и.задължения..Ролята.то-
лерира.засилването.на.моралната.индиферентност.на.играещите.и.
ги.освобождава.от.морална.ангажираност..Естетически.тя.не.до-
пуска.наказания.и.санкции.за.извършени.забранени.и.неморални.
действия..Скритият.зад.маската.на.наративно.представилият.се.Аз.
или.група.наркотрафикант,.крадец.на.данни,.педофил,.порно,.ту-
ристически.или.рекламен.агент,.дори.да.бъдат.елиминирани,.могат.
отново.да.влязат.в.същия.виртуален.адрес,.но.под.друго.име..Иг-
рата.за.тях.е.възприемана.като.абсолютно.ново.начало,.чрез.което.
те.показват.уникалността,.знанията.и.волята.си,.която.притежават,.
за.да.я.изпълнят.до.край..Засега. специалистите.и.институциите,.
занимаващи.се.с.безопасността.на.децата.в.интернет.акцентират.
основно.върху.развитието.на.комуникационната,.познавателната.и.
културната.компетентност.и.усъвършестване.на.волята,.чрез.учас-
тието. им. в. електронни. спортни.игри,. но. игнорират. проблемите,.
свързани. с. развитието. на. моралната. компетентност.. Сменянето.
на. роли. означава. и. стремеж. към. бърза. биологична,. социална. и.
морална. акселерация. (съкращаване. на. биологичното.и. социално.
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време.за.превръщане.в.зрял,.равноправен.и.равноценен.индивид)..
Естетическият.характер.на.виртуалното.пространство.ги.прави.хе-
донистични.консуматори.с.проблематична,.отворена.и.постоянно.
предефинираща.се.ролева.морална.идентичност.чрез.анонимност-
та,.множествеността.и.вкусовите.предпочитания.на.хибридния.и.
многопластово.проявяващ.се.тук.Аз..

От.морална. гледна. точка. е. важно.децата.да.реализират.нор-
мални,.а.не.престъпни.човешки.контакти,.поведение.и.отношения..
При.незавършената.им,.в.процес.на.изграждане.ценностна.система.
и.при.постоянното.им. търсене.на.нови.хоризонти. е. напълно. за-
кономерно.да. се.опитват.да. експериментират. с.нови.поведенски.
форми,.които.за.хората.от.социалното.пространство,.а.и.за.част.от.
виртуалното,.ще.бъдат.възприети.като.трансгресивни,.преминава-
щи.границите.на.позволеното.и.доброто,.а.в.някой.случай.и.като.
престъпни..Аксиологическата.оценка.тук.е.външна.и.се.плъзга.по.
повърхността,.защото.трудно.могат.да.бъдат.разпознати.истински-
те.морални.мотиви.и.цели.на.трансгресиращите.деца..Най-общо.
можем.да.отбележим,.че.сърфиращите.с.роля,.и.без.нея.могат.да.
извършват.три.типа.действия:.рационални.и.неморални;.рационал-
ни.и.морални.и.нерационални.и.неморални..От.възрастните,.като.
по-опитни.и.по-лесно.разпознаващи.психологическия.профил.на.
наративната.идентификация.на.децата.може.да.се.очаква,.че.биха.
постъпили.рационално.и.биха.спазили.основния.принцип.на.при-
знаване.на.правата.на.децата,.а.след.него,.вероятно.биха.постъпили.
и.морално..За.голямо.съжаление.те.постъпват.по-често.неразумно.
и.неморално,.т.е..преследват.своите.рационалистично-индивидуа-
листични.или.групови.цели,.съответстващи.на.хедонистично-кон-
сумативната.и.утилитарно-прагматичната.им.етика.на.поведение..
Същото.припокриващо.се,.а.в.някои.случай.напълно.релевантно.
поведение.се.среща.и.при.част.от.по-опитните.сърфисти,.основно.
тинейджъри,.които.проникват.в.забранени.за.деца.и.непълнолетни.
сървъри.и.сайтове,.съдържащи.личните.данни.на.притежателите.
на.кредитни.карти,.порнография,.наркотици,.указания.за.използва-
не.и.направа.на.различни.типове.оръжия.и.други..Познавателния.и.
естетически.характер.на.виртуалното.пространство.води.до.игно-
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риране.на.морала,.базиран.на.отговорността.и.превръща.моралния.
статус. на. човека. в. инверсен. и. плъзгащ. се. по. посока. на. злото. и.
доброто.

Виртуалното.пространство.е.морално.несигурно.и.рисково.за.
децата..Въпросът.за.неговата.морална.проблематичност.се.движи.
в.двете.крайности.–.между.пълния.технически.контрол.и.свобо-
дата.на.потребителите.му..Установяването.на.баланс.между.тях.е.
продължителен.във.времето.процес,.който.изисква.етапни.стъпки.
и.законови.решения.на.глобалните,.регионалните.и.национални-
те.институции..Основното,.което.може.да.се.направи.е.свързано.
с.превенцията,. която.институтите. (държавни,. обществени,. граж-
дански.и.частни).на.социалното.пространство.трябва.да.извършат,.
защото. етиката. на. самопредставянето. не.може. да. бъде. спряна. с.
какъвто.и.да.било.морален.кодекс..Продължителното.битуване.в.
интернет.е.свързано.с.дълбинния.стремеж.на.хората.към.незави-
симост.от.какъвто.и.да.било.контрол.към.информираност.и.достъп.
до.информацията.и.към.свободно.изразяване.на.мнението..Остава.
възможността.за.ефективна.превенция,.която.да.направи.децата.и.
подрастващите.морално.компетентни,.способни.да.разграничават.
доброто. и. злото,. справедливото. и. несправедливото,. достойното.
и.недостойното.във.виртуалните.срещи-разговори.и.действия..За.
тази.цел.са.необходими.социализирани.и.морално.компетентни.ро-
дители,.учители,.близки.и.приятели,.загрижени.и.отговорни.за.вре-
мето,.което.прекарват.децата.им.в.нета.и.за.ценностните.трансфор-
мации.(негативни.и.позитивни),.които.той.предизвиква.в.тях..Това.
означава.да.се.намали.силата.на.факторите,.които.тласкат.децата.
към.пристрастено.пребиваване.в.интернет.пространството,.което.
те.възприемат.като.пространство.на.свободата.(играе.свободният.
човек),.независимостта.и.психо-комфортността..

Чувството.на.дискомфорт,.което.поражда.в.тях.обществото.ни,.
доминирано.от:.насилието.(убийства,.отвличания,.грабежи,.изма-
ми),.простащината,.културата.на.сивотата,.безличното.всекидневие,.
отсъствието.на.контрол.и.стандарти,.реално.утвърдени.ценности.и.
авторитети,.са.в.основата.на.моралната.съпротива.на.децата,.изявя-
ваща.се.под.формата.на.дълго.сърфиране.из.нета..Тя.е.показател,.че.
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те.се.чувстват.самотни,.изоставени.и.чужди..За.тях.нито.държава-
та,.нито.обществото,.нито.училището,.нито.семейството.са.среда,.в.
която.могат.да.проявят.морално.въображение.и.изразят.истинското.
си.Аз..Семейството.и.училището.биха.могли.да.направят.много,.за.
да.помогнат.на.децата.да.развият.моралното.си.въображение,.което.
да.стане.условие.за.проекция.в.бъдещето.на.един.по-добър.живот,.
в.едно.по-добро.общество..Нарастване.на.сложността.на.желани-
ята.и.претенциите.се.оформят.от.припомнянето.и.въобразяването.
на.доброто..Собственото.въображение.е.персонална.конструкция.
на.желаната.промяна.на.реалността,.съпътстваща.човека.от.първо-
то.до.последното.му.дихание..Този.стремеж.за.промяна.по.посока.
на.доброто.при.децата.се.нуждае.от.постоянна.подкрепа..Когато.
тя. липсва,. чувство. за. изоставеност,. безсмисленост. и. безцелност.
на. съществуването. се. засилва. и. предизвиква. опасно. разминава-
не.между.социалното.и.виртуалното.пространство,.а.след.това.и.
опасно.размиване.на.границите.им,.което.особено.се.засили.през.
последните.пет.години..Обикновено.вниманието.се.фиксира.върху.
влиянието.на.виртуалното.пространство.върху.реалното..Но.през.
последните. две. години.при.децата.и. тинейджърите. се. отбелязва.
обратното влияние – на реалността върху поведението им в 
интернет. Там те извършват паралелни насилия и убийства 
под формата на компютърни игри, в.които.изнасилват,.пребиват,.
грабят,.рушат.отвличат.бебета,.търгуват.с.наркотици.и.оръжие..В.
една.такава.игра.(Кварталът).са.участвали.над.22.хил..тинейджъри..
Самото. пространство. позволява. те. да. извършват.морални.мани-
пулации.–.да.пренапишат.своето.собствено.Аз,.като.проекция.на.
част.от.желанията.им.какви.всъщност.искат.да.бъдат..А.те.желаят.
да.бъдат.физически.силни,.образовани,.информирани,.успяващи,.
побеждаващи.и.богати,.без.да.се.замислят.с.цената.на.какво..Кога-
то.се.проявяват.като.унизяващи,.агресивни,.жестоки.и.вулгарни.в.
нета,.трябва.да.се.замислим.дали.те.не.имитират.моделите,.с.които.
всекидневно. се. сблъскват. в. реалността. и. които. им.показват. как.
се.постига.статус,.богатство.и.се.удовлетворяват.желания..И.тъй.
като.в.обществото.те.не.могат.да.ги.реализират,.поради.неизграде-
ни.зони.за.активност.(спорт,.туризъм,.интелектуални,.културни.и.
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други.занимания,.заплащани.в.частното.пространство),.където.да.
пробват. своите. възможности,. то. им. остава. възможността. да. по-
стигнат.задоволяването.на.желанието.си.да.бъдат.каквито.искат.в.
нета..За.съжаление.не.само.игровият.им.статус.позволява.морал-
на.инверсия,.но.и.самият.характер.на.виртуалното.пространство.
позволява. децата. да. бъдат. едновременно. агресори. и. жертви. на.
виртуалната. агресия.–. заплахи,. натиск,. непристойни.покани,. из-
мами.и.др..Агресията.е.предимно.инструментална,.преследваща.
цели.(снимане.на.непълнолетни.момичета.и.момчета.за.порносай-
тове),.а.не.емоционално-реактивна..Тя.отговаря.на.новите.правила.
на.играта.на.съвременния.живот,.които.са.променливи.и.отразяват.
липсата.на.истински.ценности.в.реалността,.в.която.физически.жи-
веят..Животът.е.драматизиран,.меркантилизиран,.материалистичен.
и.доминиран.от.ценността.на.парите,.богатството.и.евтината,.крат-
котрайна.слава.и.известност..Последната.при.младите.се.изразява.
чрез.желанието.им.да.станат.популярни.на.всяка.цена..Стимулира.
ги.ниското.качество.на.българския.шоу.бизнес,.на.който.те.се.опит-
ват.да.подражават.чрез.интернет.поведението.си..Материалистич-
ната.нагласа.тласка.една.част.от.тях.към.хакерство.и.проституция, 
друга.част.–.към.трафика.на.проститутки,.дрога.и.органи,.а.трета.
част.–.към.насилниците,.които.се.забавляват.в.сайтове.като.„Ужас“..
В.него.те.се.опитват.да.изкарат.пари.като.познаят.кой.ще.бъде.след-
ващият.убит.от.подземният.свят,.политиката.и.бизнеса.в.България...
В.реалното.и.виртуалното.пространства.убийствата.се.извършват.
паралелно.и.картината,.която.се.представя.е.една.и.съща.–.аноним-
ни,. добре. прикриващи. се. килъри-снайперисти. убиват. поредната.
жертва..Същото.се.отнася.и.за.останалите.типове.насилия,.агре-
сии,.измами.и.пороци.на.реалния.свят,.които.се.мултиплицират.във.
виртуалният.. Агресията-пренос. се. допълва. от. множеството. спе-
цифични.за.виртуалното.пространство.форми.на.агресия:.главно.
контекстуална,.влизаща.в.съдържанието.на.сайтовете.(от.тях.близо.
500хиляди.са.забранени.за.деца),.които.не.могат.да.бъдат.прове-
рени;.рекламни.продукти,.игрите.и.директни.атаки.на.РС..Децата.
знаят.за.тях,.но.не.са.подготвени.и.не.могат.да.се.справят.без.по-
мощта.на.по-възрастни.и.комуникационно.компетентни.хора. Из-
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следванията.на.НЦИОМ.(2006).и.ЕВРОБАРОМЕТЬР.(2007). (33).
показват,.че.те.не.споделят.за.реалните.опасности.със.своите.роди-
телите..Възприемането.на.родителите.като.чуждия-друг,.а.на.при-
ятелите.и.съучениците.като.близкия-друг.възпроизвежда.един.от.
основните.проблемите.на.генерационната.етика.–.този.на.наруше-
ното.доверие.и.отказът.от.акредитиране.на.доверие.от.подраства-
щите.към.родителите..Доверието.между.тях.трябва.да.се.разглежда.
по-широко.–.като.част.от.делегитимирането.и.кризата.на.родител-
ския.авторитет..Родителите,.по-голяма.част.от.тях,.нямат.домашен.
компютър.и.не.познават.опасностите,.на.които.са.изложени.децата..
Те.имат.икономически.проблеми.и.нагласата.им.е.да.прехвърлят.
отговорността.на.училището..Те.живеят.в.един.стеснен.хоризонт.
на.всекидневието..Ограничени.финансово,.те.нямат.пари.за.театър,.
мач,.за.концерт,.а.още.по-малко.за.компютър..Бунтът.на.децата.е.
тих,.но.проблематичен.и.с.неясни.последствия,.ако.родителите.не.
се.обърнат.с.лице.към.проблемите.им.и.не.започнат.да.се.ресоци-
ализират,.т.е..да.изпълняват.родителските.си.задължения..Сега,.в.
тази.си.роля,.те.са.некомпетентни.и.прехвърлящи.отговорността.и.
задълженията.си.на.други:.държавни.институции.–.основно.учили-
щето,.обществени.организации.и.асоциации,.възрастни.родители.
и.приятели.на.децата..Семейството.е.частна,.но.публично.значима.
сфера,.с.оглед.на.възпроизводството.и.формирането.(възпитание.и.
образование).на.децата.и.тя,.ако.не.се.повлиява.от.моралната.оцен-
ка.и.санкции,.трябва.да.понесе.принудително.санкциониране,.чрез.
което.да.поеме.последиците.от.абдикирането.от.отговорността.за.
стила.на.живот,.който.водят.децата.му..В.противен.случай.децата.
все.повече.и.повече.ще.прекарват.времето.си.в.рисковата.виртуал-
на.или.социална.среда..Пребиваването.във.виртуалната.ще.доведе.
до.все.по-голямо.отдалечаване.от:.реалността,.естественото,.при-
родното.и.истински.човешкото..Изображението.на. другия.ще. го.
замества,.но.разтърсващата.нежност.на.погледа.и.докосването.не.
могат.да.бъдат.сетивно.възприети.

Добрата.страна.на.виртуалното.пребиваване.е,.че.те.могат.да.
проиграят.в.нета.това,.което.не.могат.реално.и.най-вече.могат.да.
видят.крайният.резултат.от.него..Тук.те.компенсаторно,.експери-
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ментално.и.творчески.изразяват.присъщото.им.вътрешно.търсене.
на. справедливост,.подкрепа.и.доверие.при.поведенската.им.реа-
лизацията..С.него.слагат.край.на.риториката.на.възрастните.и.ги.
призоват.към.подкрепа.и.защита.в.интернета.
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• Глава  шеста  •

МОРАЛЪТ В КАПАНА НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА�

�. ИНСТИТУЦИИТЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА ПРЕЗ 
ПОГЛЕДА НА ДНЕШНИТЕ ПОДРАСТВАЩИ

За.да.можем.да.осмислим.онова,.което.се.случва.с.отношени-
ето.на.днешните.подрастващи.към.училището,.към.семейството.и.
към.останалите.институции,.които.са.отговори.за.протичането.на.
социализационните.процеси,. е. добре.да. се.обърнем.към.българ-
ската.традиция..От.кълбото.проблеми.ще.се.опитаме.да.извлечем.
единствено. нишката. на. отношението:. уважение. към. социалната.
институция. –. уважение. към. институционализирания. авторитет.
–.уважение.към.личността-образец..За.да.потърсим.кои.са.тради-
ционните. национални.морални. авторитети..Дали. това. са. самите.
институции.и.дали.отделните.институции.са.сравними.като.авто-
ритет.за.българина..Да.сравним.отношението.му.към.институци-
ите.на.социализацията.(училището,.семейството,.църквата.и.др.).
с.отношението.към.институционализирания.авторитет.(съответно.
учителя,.родителя,.попа)..Да.потърсим.кои.са.онези.морални.обра-
зци,.които.народът.е.издигнал.до.святостта.в.„Пантеона.на.нацио-
налните.герои“.или.е.низвергнал.в.„Националния.ад“.(1)..

Ще.трябва.да.си.припомним,.че.традиционно.българинът.няма.
равномерно.отношение.към.социалните.институции;.далеч.по-ува-
жителен.е.към.институционализирания.авторитет.и.особено.силно.
е.привързан.към.националните.и.морални.образци..Той.не.се.до-
верява.на.институциите.на.властта.и.държавата..Умерено.или.по-

1. Ст.н.с., д-р Емилия Маринова, секция „Етика“, Институт 
за философски изследвания, БАН.

С.подкрепата.на.фонд.„Научни.изследвания“,.МОН.
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скоро.прагматично.е.религиозен,.а.отношението.му.към.предста-
вителите.на.църквата.е.условно.уважително..Уважава.училището.и.
учителството,.гарантиращи.просперитет.на.децата.му.и.национал-
на.самостоятелност.в.исторически.и.културен.план..Семейството.и.
родителството.са.на.почит..

Прецизирането.на.традиционните.възгледи.на.българина.в.по-
сочените.насоки.може.да.се.използва.като.еталон.при.анализа.на.
съвременните.процеси.и.тенденции..Справедливо.може.да.бъдат.
зададени.въпроси.относно.коректността.на.такъв.еталон.за.сравне-
ние,.тъй.като.той.е.силно.отдалечен.в.социалното.и.историческото.
време..В.същото.време,.обаче,.точно.неговата.дистанцираност.за-
силва.контраста.и.дава.възможност.за.по-ярко.представяне.на.про-
тичащите.процеси.

Предполагаме,.че.онова,.което.се.определя.като.състояние.на.
аномия.и.крах.на.моралните.авторитети.е.свързано.и.със.значител-
но.изместване.на.авторитетите.в.национален.план..Това.измества-
не.обезсилва.още.повече.моралното.влияние.на.социалните.инсти-
туции.–.нови.социални.институции.като.училището.и.семейството,.
които.в.българските.традиции.изглеждат.непоклатими,.се.лишават.
от.моралната.си.власт..“Оголват”.се.учителството.и.родителството,.
като.в.значителна.степен.губят.морално.влияние..Промяната.засяга.
съдържателно.моралните.образци.–.изследването.предполага.ана-
лиз.на.протичащите.процеси.

Традиционният. скепсис. на. българина. по. отношение. на. дър-
жавата.и.властта,.условната.му.религиозност,.както.и.давността.на.
патриархалния.бит.значително.го.отдалечават.от.онзи.тип.култури,.
които.изцяло.разчитат.на.уважението.към.институцията.и.към.ин-
ституализирания.авторитет.и.съответно.на.конформността.на.свои-
те.граждани,.реализирани.в.ущърб.на.автономията.на.личността.и.
на.индивидуалната.уникалност..Тук.ценностният.анализ.противо-
поставя.ценността.на.социалната.позиция,.йерархията,.социалните.
роли.и.социалните.отношения.на.ценността.на.личностната.уни-
калност.и.различието..Безпрекословното.следване.на.социалните.
норми.и.изисквания,.изпълнителността.и.пунктоалността.никога.
не.е.било.близко.до.традиционната.българска.душевност.и.би.мог-
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ло.да.се.очаква,.че.дистанцията.продължава.да.нараства..За.да.се.
проследи.тази.тенденция.ще.трябва.да.се.анализират.новите.авто-
ритети.на.подрастващото.поколение.и.развитието.на.съвременните.
морални.образци.в.съдържателен.план..

В.същото.време,.това,.че.българинът.никога.не.е.бил.конфор-
мистки.настроен.и.тенденцията.в.това.отношение.е.позитивна,.не.
е.гаранция.за.родство.с.европейския.стил.на.мислене.и.поведение..
Иначе.казано,.това,.че.ние.не.приличаме.на.японците,.китайците.
или.тайлантците.(2).все.още.не.означава,.че.сме.европейци..Пока-
зателни.за.последното.са.уважението.към.закона.и.към.реда,.към.
моралните. ценности. на. справедливостта,. уважението. на. човеш-
ките.права.и.самоуважението.като.основни.европейски.ценности..
Ценностният.анализ.трябва.да.разкрие.нашите.ценностни.ресурси.
и.нравствени.нагласи.за.европейска.интеграция.в.съвременните.ус-
ловия.на.глобализация..Показателни.за.анализа.също.така.са.бъл-
гарското.възприятие.на.другостта.–.на.верското,.културно,.соци-
ално,.физическо,.образователно.и.др..различие..С.други.думи.как.
българинът.приема.хората.с.различно.вероизповядване;.как.живеят.
съседи.с.различна.вяра;.как.той.се.отнася.към.бедния;.към.богати-
те;.към.просяците,.скитниците,.към.социалните.аутсайдери;.към.
инвалидите,.към.болните,.към.наркоманите.и.алкохолиците;.към.
неграмотните,.към.учените,.към.познати.и.непознати.и.т.н.

На.ниво.институции.данните.са.показателни.за.изместване.на.
уважението.от.традиционните.социализиращи.институции.–.учи-
лище.и.семейство.към.масмедиите.и.културата..Все.по-силно.мо-
ралът.на.подрастващите.се.оказва.зависим.от.внушенията.на.мла-
дежките.културни.идоли.и.все.по-слабо.–.от.пропагандираните.в.
училището.и.демонстрираните.вкъщи.морални.ценности.

Това.означава:
•. затруднен.контрол.върху.младата.личност,.но.и.разширяване.
на.свободния.и.избор;

•. дистанциране. от. закрилата. на. патриархалния. морал,. но. и.
досег.до.морала.съвременните.култури,.които.печелят.със.
своята. агресивност,. достъпност,. откритост. и. т.н.. поради.
това,.че.са.съобразени.с.младите;
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•. загуба. на. сигурността,. която. институционалният. „чадър“.
може.да.осигури.по.отношение.на.социалните.рискове,.но.и.
подготовка.за.реалния.живот,.в.който.успехът.и.способнос-
тта.за.оцеляване.се.определят.от.готовността.на.личността.
за.автономен.морален.избор.

Посланията.на.родителското.поколение,.представени.чрез.се-
мейството.и.училището.се.изместват.от.посланията.на.„идолите“.
на.младежката. култура..От. етическа. гледна. точка. зад. тази. тран-
сформация.се.крие.девалвация.на.посланията,.акумулиращи.дъл-
жимостта.и.приоритет.на.посланията,.пригодени.към.предпочита-
нията.на.младите..

Така.стигаме.до.три.съществени.въпроса..Първият.е.за.каузата,.
на.която.са.подчинени.посланията.на.младежката.култура..Дали.те.
са.ориентирани.от.общите.цели.на.социализацията,.като.адаптират.
етическите.изисквания.към.подрастващите.реципиенти.или,.без.да.
са.обвързани.с.идеята.за.моралното.възпитание,.хаотично.и.слу-
чайно.достигат.до.неукрепналите.умове.и.чувства..Подчинени.на.
идеята.за.печалбата.или.на.други.цели,.които.могат.да.противоре-
чат.на.основните.социализационни.задачи.и.цели.на.обществото..
Вторият.съществен.въпрос.е.дали.у.подрастващите.има.дефицит.
на.дължимо.отношение.и.дали.родителското.поколение.има.усе-
щането,.че.губи.контрол.върху.подрастващите..И.дали.дефицитът.
както.на.родителски.и.учителски.авторитет,.така.и.на.уважение.у.
подрастващите. не. се. компенсира. със. забежки. към. авторитарния.
стил.на.общуване,.който.при.това.е.добре.познат.от.националната.
традиция..Третият.въпрос.е.дали.приоритетът.на.предпочитаните.
образци.пред.тези.на.дължимото.поведение.не.се.отразява.трайно.
върху.самоконтрола.на.подрастващите;.какво.е.мястото.на.дължи-
мостта.в.регулацията.на.поведението.им.

Трансформацията.на.ценностните.приоритети,.за.която.стана.
дума,. също. така. води.до.промяна. в.институцията.на.Възпитате-
ля..Той.все.в.по-малка.степен.се.припознава.от.подрастващите.във.
фигурата.на.родителя.или.учителя.и.все.повече.във.фигури.извън.
традиционните.авторитети..По.отношение.на.юношите.тази.тран-
сформация.не.би.предизвикала.тревоги.(тя.е.в.синхрон.с.тенден-
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циите.на.възрастовото.развитие),.ако.не.беше.придружена.от.пълна.
девалвация.на.авторитета.и.ценностите.на.„родителските.поколе-
ния“,. като.известна. снизходителност. се. наблюдава. единствено. в.
отношението.към.близките.възрастни. (3)..При.малките.ученици,.
обаче,.въпросната.трансформация.е.изключително.рискова..

Отчуждението. между. поколенията. води. до. „прекъсване. на.
ценностното.наследяване“,.до.„ценностна.дистанция“.и.т.н..Но.от-
чуждението.също.така.означава.усвояване.на.модели.на.взаимоот-
ношение.между.поколенията.на.родителите.и.техните.деца,.които.
с.голяма.вероятност.ще.се.възпроизведат,.когато.„децата“.пораснат.
и.заемат.статусната.позиция.на.родителя..Тогава.междупоколенче-
ската.дистанция.с.голяма.вероятност.ще.породи.дистанция.меж-
ду.следващите.поколения..С.което.порочният.кръг.би.се.завъртял.
наново,. без. да. се.преодолеят,. а. напротив.–. като. се. задълбочават.
проблемите.на.междупоколенческата.комуникация,.така.необходи-
ма.(заедно.с.разбирането.и.реципрочността).за.социализационния.
процес.

Особено. трябва. да. се. обърне. внимание. на. деформациите. в.
афективната.сфера,.които.може.би.са.с.по-големи.последствия.за.
личността.от.възможното.прекъсване.на.ценностното.наследяване..
Защото.ценностите.могат.да.се.усвоят.и.по.други.канали,.но.чувст-
вителността,.способността.на.личността.да.разбира.Другия,.който.
при.това.е.от.различно.поколение,.способността.за.съпричастие.с.
него.–.те.трудно.могат.да.се.компенсират,.а.са.така.жизнено.важни.
за.моралността..

2. СТИЛ НА ОБЩУВАНЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ 
ДНЕС – МОРАЛНИ РИСКОВЕ

Докато.за.характера.на.взаимоотношенията.между.поколения-
та.на.родителите.и.техните.деца.днес.може.само.да.се.изказват.ня-
кои.негативни.предположения,.произтичащи.от.социалната.неста-
билност,.нарастващата.тревожност.на.родителите,.безработицата,.
ниските.доходи,.инфлацията.и.други.до.болка.познати.ни.фактори.
(4),.социалната.атмосфера.в.съвременните.български.училища,.ко-
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ято.е.на.показ,.не.допринася.за.овладяването.на.социализационния.
риск,.а.напротив.–.влива.в.него.жизнени.сили..Неблагоприятните.
влияния.произтичат.от.ниския.авторитет.на.училището,.девалва-
цията. на. учителството,. неуважението. към. учителите. и. послед-
ващото. ги. отчуждение.между. възпитатели.и. възпитавани..Което.
опорочава.самия.възпитателен.процес.и.го.деформира..При.тази.
неблагоприятна.ситуация.не.може.да.се.говори.за.морален.автори-
тет.на.учителя.и.за.учителя.като.проводник.на.морални.ценности..
Но.това.все.още.не. е. всичко..Компрометира.се.възможността. за.
пълноценно.делово.общуване,.в.което.равноправни.участници.са.и.
възпитателите,.и.възпитаваните..В.пълноценното.делово.общуване.
се.раждат.реалните.морални.дилеми,.то.е.източник.на.провокации.
за. етически. дискусии. върху. реални. (практически). и. теоретични.
морални. казуси.. Социализационният. процес. се. лишава. и. от. ре-
ални.провокации.за.диалог,.сътрудничество.и.колаборация.както.
между.връстници,.така.и.между.възпитавани.и.възпитатели..Няма.
я.естествената.среда,.в.която.се.развиват.социалните.отношения.
на.взаимно.уважение,.които.пък,.на.свой.ред,.се.отразяват.върху.
способността.на.личността.за.състрадателност.и.съпричастност.на.
основата.на.мобилността.на.гледните.точки.

Така. непълноценното.функциониране.на. демократичния. тип.
отношения.в.днешното.българско.училище.морално.ощетява.под-
растващите:

•. като. ограничава. възможностите. за. развитие. на.моралното.
мислене,.съждение,.познание,.научаване.–.т.е..на.моралната.
когнитивност;

•. като.ограничава.практиката.на.реципрочните.социални.от-
ношения.в.и.между.поколенията;

•. като.ограничава.ценностното.наследяване;
•. като. не. мотивира. подрастващите. да. разпознават. етичната.
гледна.точка;.да.правят.морален.избор,.да.отстояват.своята.
морална.автономия;

•. като.ограничава.развитието.на.моралните.чувства.на.подра-
стващите.
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На.друго.място.сме.показали.(5),.че.авторитарният.стил.на.об-
щуване.в.съвременното.училище.се.отразява.и.върху.характера.на.
неформалното.общуване.върху.връстниците.–.те.са.затруднени.да.
осмислят.своите.социални.връзки.и.поведенски.изяви.в.категории-
те.на.добро,.дължимо,.справедливо.и.т.н..

Демократичният.стил.на.общуване.е.добре.познат.у.нас.чрез.
практиката. на. „ученическото. самоуправление“. през. годините. на.
социализма..Разбира.се,.едва.ли.то.е.нашенско.изобретение.–.няма.
как.да.не.се.търси.връзка.със.световната.наука.–.с.изследванията.на.
Е..Дюркем,.Ж.Пиаже,.Л.Колберг,.А.Хигенс,.Ц..Пауър.(6).и.особе-
но.с.така.наречения.„подход.на.справедливата.общност“,.който.се.
формулира.в.началото.на.осемдесетте.години,.но.там.–.в.западното.
образование.–.е.жизнен.и.до.днес..Не.може.да.не.се.предположи.
и.влиянието.на.тогавашната.съветска.психология.на.морала.и.вну-
шението.на.убедителните.изследвания.на.С..Г..Якобсон,.В..Г..Щур,.
И..В..Дубровина.и.др.. (7),.които.доказват,.че.взаимният.контрол.
между.децата.и.подрастващите.е.особено.ефективен.за.развитието.
на.тяхното.морално.мислене.и.поведение..За.съжаление.политиче-
ските.промени.и.последвалият.колапс.на.ценностните.приоритети.
си.казва.думата,.като.дава.своя.принос.в.разрастването.на.соци-
ализационния.риск..Заедно.със.социалистическия.начин.на.живот.
се.отхвърлят.като.отживелица.и.ученическото.самоуправление,.и.
колективът,.и.колективизмът. (8)..Уважението,. съпричастността.и.
комуникативността. бяха. спасени. и. реабилитирани. благодарение.
на.постмодерната.етика..А.дали.можем.изцяло.да.се.доверим.на.
тази.реабилитация? 

3. РИСКОВЕТЕ НА МЕДИЙНАТА СРЕДА ИНТЕРНЕТ

Сред.институтите.на.социализацията.медиите.имат.специално.
място..То.се.определя.от.иновационната.им.природа,.от.приобще-
ността.им.към.технологичния.прогрес..В.сравнение.с.останалите.
институции.на.социализацията.те.осигуряват.най-пряк.достъп.до.
съвременните.научни.постижения,.като.това.ги.извежда.в.авангар-
да. на. социализационните. процеси.. В. същото. време,. обаче,. чрез.
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приобщеността.си.към.социализационния.процес.медиите.завър-
тат.в.колелото.на.технологичния.напредък.и.най-неподготвената.и.
ранима.прослойка.в.обществото.ни.–.тази.на.децата.и.младежите,.
правейки.ги.участници.в.усвояването.на.новите.медийни.техноло-
гии,.усвояване,.което.подобно.на.усвояването.на.новите.био-техно-
логии.или.на.новите.технологии.в.медицината,.винаги.предварва.
осмислянето.на.възможните.ползи.и.вреди,.на.рисковете.и.на.опас-
ностите,. които.могат.да. възникнат.пряко.или.косвено,. в. хода.на.
усвояването.или.впоследствие..

Така,.още.преди.да.са.проиграни.ползите.и.вредите.от.новата.
медийна. среда. за. стандартния.българин. (9),.животът.ни.поставя.
питания,.които.изискват.осмисляне.на.рисковете.за.онези,.които.са.
най-неукрепнали.и.които.са.грижа.за.цялото.общество.в.името.на.
неговото.бъдеще..Тази. ситуация.пришпорва.възпитателя. спешно.
да.осмисли.какви.са.проблемите,.за.да.може.да.действа.„преди.още.
да.се.е.разразила.бурята“,.т.е..преди.да.се.е.наложило.да.се.лекуват.
раните.и.последствията.от.едно.непроверено.въздействие..

Казусът,.всъщност,.е.подобен.на.възникващите.в.био-медицин-
ските.практики.под.влиянието.на.биотехнологическия.напредък..
Т.е..това.е.казусът.на.потреблението.на.наука.без.да.се.отпуска.тех-
нологично.време.за.апробация..Така.апробацията.върви.заедно.с.
развойната.дейност.или.както.там.се.нарича.процесът.на.прилага-
не.на.новата.технология.в.социалните.практики..Спецификата.при.
новите. медийни. технологии. е,. че. социализацията. е. възможната.
театрална.сцена..И.че.днес.няма.друг.институт.на.социализацията,.
който.да.е.така.импрегниран.с.иновационност..Оттук.и.уникалност-
та.на.медиите.като.място.и.значение.в.социализационния.процес.

Медиите.в.контекста.на.социализационните.процеси.са.уникал-
ни.като.необходимост.от.„етическо.обгрижване“..Това.е.единстве-
ната.институция.на.социализацията,.от.която.зависят.процесите.на.
приобщаване.на.децата.и.младежите.към.българското.общество.и.
която.в. същото.време.е.пряко. зависима.от. техническия.прогрес..
Така.етиката.веднъж.е.отговорна.за.правилата.на.потребление.на.
научни.постижения.и.втори.път.е.отговорна.за.моралното.възпита-
ние.на.подрастващите.българи.
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Интернет.е.една.съвременна.медийна.среда,.която.се.развива.
изключително.бурно.Както.се.случва.и.с.други.приложения.на.на-
учния.прогрес,.и.тук.опасностите.се.осъзнават.много.често.пост-
фактум.. Ползвател. на. тази. нова. среда,. обаче. са. и. нашите. деца,.
откъдето.и.произтичат. редица.проблеми..Това. са. проблемите.на.
рисковата.медийна.среда..Тази.рисковост.може.да.бъде.овладяна.
с. помощта. на. въвеждането. на. стриктни. правила,. но. нима. може.
да.се.формулира.правило.по.отношение.на.последствия,.които.не.
са.предвидени?.Ето.защо.възпитателят.посяга.към.рестриктивни-
те.мерки,.като.се.опитва.чрез.ограничено.присъствие.на.децата.и.
младежите.в.интернет-пространството.да.ги.предпази.от.възможни.
вреди.

А.медийната.среда.Интернет.е.изключително.атрактивна.за.на-
шите.деца.

Тя.създава.тръпката.на.„нещо-откривателството“,.както.би.ка-
зала.Пипи.–.Дългото.Чорапче..Сърфирайки.никога.не.знаеш.какво.
ще.откриеш.

Тя.също.така.е.условно.достъпна.–.успехът.изисква.умения,.
които.подлежат.на.непрекъснато.усъвършенстване.и.които.се.въз-
приемат.като.интелектуално.предизвикателство.

Тя.е.свързана.със.силни.емоционални.преживявания,.които.ви-
наги.не.достигат.на.нашите.деца.

Тя.дава.възможност.за.реализация.–.има.опции,.които.позволя-
ват.да.се.публикува.любима.или.авторска.музика,.стихове,.тексто-
ве,.идеи.и.т.н.,.които.дават.възможност.потребителят.да.се.изживя-
ва.като.творец.

Тя.дава.възможности.и.за.самоутвърждаване,.така.необходимо.
на.подрастващите.

У.нас.в.последните.години.се.правят.значителни.усилия.за.оси-
гурявнето.на.безопасност.за.децата.и.подрастващите.в.медийната.
среда..Мерките.могат.да.са.насочени.към.самата.медийна.среда,.
към.ползвателите.и.към.нейните.създатели.

•. За.да.се.ограничи.достъпът.на.нежеланата.информация.до.
малолетните.любители.на.сърфирането.се.използват.специ-
ални.технически.похвати..Различни.филтриращи.програми.
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доказват.своята.успешност.на.различни.етажи.на.мрежата.
–.от.глобално.ниво.до.персоналния.компютър..Така.се.поя-
вяват.порталите.за.деца.(Вж:.Az-deteto.com),.които.са.едно.
свободно.от.опасности.пространство..Такава.е.и.ролята.на.
филтриращите.програми,.които.могат.да.бъдат.използвани.
не.само.в.учебните.заведения,.но.и.в.клубовете.за.деца..Съз-
дадени.са.и.филтри.за.персоналния.компютър,.които.също.
имат.своето.приложение..

•. Втората.основна.насока,.по.която.се.работи,.е.свързана.със.
засиления. контрол. на. възпитателя. върху. пребиваването. и.
разходките.на.подрастващите.в.„гората.Интернет“..Персо-
налният.акаунт.на.домашния.компютър.и.програмите.за.сле-
дене,.които.запаметяват.всяка.крачка.са.част.от.използвани-
те.средства.

•. Третата.основна.насока.е.по.посока.на.осигуряването.на.ле-
сен.и.анонимен.достъп.на.всеки.потребител.до.специализи-
рано.звено.от.компетентни.лица.по.повод.на.всяко.безпокой-
ство.при.ползването.на.интернет..Това. са. така.наречените.
„горещи.линии“,.които.са.със.специално.олекотен.режим.на.
експлоатация,.за.да.могат.да.бъдат.полезни.както.в.спешни.
ситуации,.така.и.от.неумели.ползватели.(Вж:.http://web112.
net).

•. На.четвърто.място.се.правят.съществени.усилия.за.образо-
ване.на.подрастващите.и.на.техните.възпитатели..Търси.се.
пряк. достъп. до. тях,. като. се. дискутират. възможните. опас-
ности,.препоръчва.се.поведение,.което.може.да.съхрани.си-
гурността,.психичното.и.морално.здраве.на.малолетните..В.
този.смисъл.са.и.правилата.за.работа.в.интернет,.които.са.
подготвени.целево.за.родителите.и.за.децата..В.тази.насока.
помагат.и.специално.подготвените.игри.със.състезателен.ха-
рактер,.които.обучават.децата.на.безопасност.в.„страната.на.
интернет-чудесата“.

•. На.пето.място.се.правят.значими.усилия.за.приобщаването.
на.самите.деца.към.каузата.за.безопасен.интернет..Участи-
ето.на.Софийска.професионална.гимназия.по.електроника.
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„Джон.Атанасов“.в.интернет.сайта.на.ГДБОП.с.портал. за.
„гореща.връзка“.е.показателен.в.това.отношение.

•. На.шесто.място. се. разчита.на.максимално.широк. кръг. от.
съмишленици,.като.такива.могат.да.бъдат.държавните.ин-
ституции,.бизнесът,.обществени.организации.и.сдружения.
и.т.н..

Етическите.проблеми.във.връзка.в.рестриктивния.характер.на.
част.от.изброените.мерки.са.свързани.най-вече.със.свободите.на.
личността..Първите.две.насоки.на.действие,.които.бяха.посочени,.
неизменно. деформират.медийната. среда,. за. сметка. на. сигурнос-
тта.. Самите. „добре. пазени“. любознателни,. любопитни. и. много-
знаещи.наши.деца.не.желаят.да.бъдат.ограничавани,.независимо.
от.благородните.мотиви.на.вечно.опасяващите.се.за.тях.родители.
и.възпитатели..Те.не.искат.да.бъдат.лишавани.от.възможности.за.
общуване,.те.искат.своя.„Chat“.и.„Skype“..Ако.в.училището.или.
вкъщи. има.филтри,. то. интернет-клубовете. или. съучениците. без.
родителски. контрол. са. вероятната. алтернатива.. В. същото. време.
самите.създатели.на.технически.ограничителни.средства.съзнават.
опасността.да.се.нарушат.правата.на.детето.да.бъде.адекватно.и.
навреме.информирано,.съгласно.конвенцията.за.защита.на.правата.
на.детето.

Етични. проблеми. възникват. и. във. връзка. с. техническата. и.
моралната.компетентност.на.възпитателя;.да.не.забравяме,.че.във.
всички.изброени.подходи.се.борави.с.едно.„стерилно“.(откъм.со-
циалност,.култура,.менталност.и.др.).понятие.за.възпитател..Деле-
гирайки.права.на. възпитателя.да. „се.разпорежда“. със. свободите.
на.подрастващите,.обществото.рискува.правата.и.свободите.на.де-
тето,.ако.ограниченията.не.се.регулират.стриктно.от.общоприети,.
добре.балансирани.във.всяко.едно.отношение.и.легализирани.пра-
вила,.в.които.принципът.за.„приоритет.на.доброто.за.детето“.да.е.
определящ..Социална.задача,.която.„хвърля.ръкавица“.в.лицето.на.
етиката.

При. определянето. на. мярата. на. допустима. деформация. на.
медийната.среда.и.на.приемливостта.на.рестриктивните.практи-
ки.трябва.да.се.предвидят.и.късните.последствия.за.личностното.
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развитие.от.тяхното.въвеждане..Така.например.дали.нашите.вече.
пораснали.деца.ще.се.справят.в.океана.на.живота,.след.като.те.са.
пребивавали.в.тихия.залив,.наречен.„безопасен.интернет“..Това.е.
проблем.не.само.на.избор,.устойчивост.и.борбеност.в.условията.на.
кибер-рисковете,.но.и.въпрос.на.способност.за.оцеляване.в.реалния.
живот,.живот.пълен.с.опасности,.изненади,.трудности.и.пр.,.които.
в.превърнат.вид.могат.да.бъдат.срещнати.в.кибер-пространството..
Дали.те.ще.успеят.да.си.върнат.инициативата.и.дали.ще.се.справят.
с.реалния.морален.избор,.когато.излязат.от.опеката.на.родителя.и.
възпитателя?.(Знаем,.че.границата.между.грижата.и.опеката.е.мно-
го.тънка,.а.конфликтът.между.възпитатели.и.възпитавани.на.тази.
основа.е.много.остър.)

Признаваме,.че.колкото.и.да.са.етически.проблемни,.рестрик-
тивните.мерки.са.неизбежни.при.условията.на.разработването.на.
медийната.технология.интернет..В.същото.време.предполагаме.и.
силно.се.надяваме,.че. тези.рестриктивни.мерки.съхраняват.под-
растващите.докато.се.гарантира.сигурността.им.чрез.етическо.ре-
гламентиране.на.медийната.среда.и.чрез.целенасочено.подготовка.
на.децата.и.младежите.за.спецификата.на.интернет-средата..В.този.
смисъл. адмирираме.усилията. за. образòване.на. децата.и. техните.
родители.за.ползване.на.новите.информационни.технологии;.ус-
пешно.е.обучението.чрез.ролеви.и.състезателни.игри,.публикува-
нето.и.разпространяването.на.листовки,.наръчници. за.интернет-
грамотност.(10).и.др..Но,.забележете,.това.все.още.не.е.желаната.
„регламентираност.на.медийната.среда“.

.В.същото.време.бихме.искали.за.акцентираме.върху.необхо-
димостта.от.позитивност.при.противодействието.на.рисковете.на.
социализацията..Така.рестриктивното.поведение.би.се.допълвало.
не.само.от.обучение,.но.и.от.създаването.на.нови.алтернативи.за.
използване.на.новите.медийни. технологии,. така,. че. те. да. са.по-
лезни.за.подрастващите.ни.и.да.са.особено.привлекателни.за.тях.
така,.щото.да.станат.предмет.на.техен.целенасочен,.съзнателен.и.
доброволен.избор.

И.така,.казусът.„деца.в.интернет“.сбира.два.типа.проблеми.–на.
„рисковата медийна среда“.и.на.„рисковите деца“..И.ако.дър-
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жавни.институции,.бизнес.и.неправителствени.обединения.правят.
значителни.усилия.за.решаването.на.първия.тип.проблеми,.вторият.
остава.в.сянка..Той.е.свързан.с.„рисковите.деца“ и.има.социализа-
ционен.характер..Той.третира.мястото.и.значението.на.медиите.и.
на.новите.медийни.технологии.в.социализацията.на.децата.и.мла-
дежите. в. България..Което. предполага,. че. при. анализа. трябва. да.
не.се.ограничаваме.в.тясната.рамка.на.интернет-общуването..А.да.
осъзнаем.промененото.място.на.медийната.среда.в.социализацията.
на.подрастващите,.като.в.същото.време.интерпретираме.участието.
в.медийния.процес.като.социализационен.акт..

От.една.страна.силното.влияние.на.ценностите,.чийто.носител.
е.интернет.трябва.да.се.разглежда.в.контекста.на.общите.социали-
зационни.тенденции.днес,.на.отчуждението.между.поколенията.и.
трансформацията,. която. се. наблюдава. в. младежките. авторитети.
–.изместването.на.уважението.от.училището.и.семейството.и.нара-
стване.на.влиянието.на.медиите.и.идолите.на.масовата.и.младеж-
ката.култура,.за.които.стана.дума.по-горе..Следователно,.тревогата.
е.не.просто.поради.затруднения.контрол.над.подрастващите.в.ин-
тернет,.а.поради.затруднения.контрол.на.фона.на.ниския.авторитет.
на.традиционния.възпитател.в.сравнение.с.високия.авторитет.на.
ценностите.на.масовата.и.младежката.култура.и.на.интернет.като.
техен.носител.

От. друга. страна. голяма. част. от. проблемите. на. „деца. в. ин-
тернет“. са. отглас. от. по-глобалните. социализационни. проблеми..
Потвърждения. в. този. смисъл.могат.да.бъдат.открити.в. конкрет-
ните. обективни. изследвания,. посветени. на. нерегламентираните.
запознанства.на.невръстни.момичета.чрез.интернет.или.третира-
щи.моралните.последствия.от.компютърните.игри.с.насилие..И.в.
двата.случая.авторите.достигат.до.категоричните.заключения,.че.
опасенията. се. оправдават. при. девойчета. и. деца. с. емоционални.
проблеми,.с.изявени.затруднения.в.общуването.с.връстниците,.от-
чуждени.от.родителите.си.или.с.проблемна.семейна.среда..Следо-
вателно.медийната.среда.се.оказва.рискова.за.деца.и.младежи.„в.
риск“.(11)..Или.с.други.думи.опасностите.на.интернет-общуване-
то.са.рискови.за.деца.и.младежи,.идващи.пред.екрана.със.своята.
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социализационна. болка..Което. означава,. че. трябва. да. познаваме.
съвременната.социализация.и.нейните.капани,.за.да.можем.да.се.
справим.с.опасностите,.които.са.част.от.спецификата.на.съвремен-
ната.медийна.среда..

В.изследванията.по.темата.е.възприет.терминът.„групи.с.висок.
риск“,.за.да.се.идентифицират.онези.деца,.за.които.видео-игрите.с.
насилия.са.рискови..Общоприето.е,.че.рискови.са.групите.на:.1).деца.
под. 11. години,. поради. спецификата.на. възрастовото. развитие;. 2).
деца,.които.са.побойници.(насилници),.които.са.жертви.или.такива,.
които.са.насилници/жертви;.3).деца.с.емоционални.проблеми.

Разглеждайки. казуса. „деца. в. Интернет“. като. част. от. общия.
процес.на. социализация.на.децата.и.младежите. в.България,. ние.
имаме.възможност.да.подходим.конструктивно.към.проблемите:

•. Като. представим. овладяването. на. рисковете,. свързани. с.
„деца.в.интернет“.като.част.от.цялостния.комплекс.от.мерки,.
с.които.се.противодейства.на.рисковете.на.социализацията..
И.като.потърсим.адекватното.място.на.медиите.и.на.новите.
медийни.технологии.във.взаимодействието.на.държавата.и.
институтите. на. социализацията. (училище,. семейство,. ме-
дии,.култура,.църква.и.др.);

•. Като.откроим.специално.проблемите.на.моралното.форми-
ране.и.на.моралното.поведение.

•. Като.подчиним.взаимодействието.на.институтите.на.соци-
ализацията.на.обща.визия.за.целите.и.средствата.на.морал-
ното. възпитание.. Това. означава. всяка. отделна. институция.
да. организира. своите. усилия. и. специфична. дейност. в. съ-
ответствие.тези.общи.цели.и.средства,.подчинени.на.общи.
ценностни.приоритети;

•. Като.изведем.позитивността.като.приоритет.при.преодоля-
ването. на. рисковете. на. социализацията. и. акцентираме. не.
върху.рестриктивните.мерки,.а.върху.насочване.и.развитие.
на.интересите.и.потребностите.на.децата.и.подрастващите.
чрез. специфичните. средства. на. училището,. семейството,.
медиите.и.новите.медийни.технологии,.културата.и.т.н..
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•. Като.потърсим.незапълнени.ниши.за.новите.интернет-тех-
нологии..По.отношение.на.интернет.могат.да.бъдат.експло-
атирани.познавателните.интереси.на.учениците,.свидетели.
сме.на.такива.усилия..Държавата.би.трябвало.да.помисли.по.
отношение.на.спонсорирането.на.разширен.достъп.до.сайто-
ве.с.познавателна.културна.стойност..Не.се.прави.необходи-
мото.по.отношение.на.създаването.на.продукти,.които.имат.
опции.за.морално.въздействие.върху.младия.потребител.на.
интернет..Така.например.игрите.имат.обективна.възможност.
наред.с.познавателното.съдържание.да.демонстрират.морал-
ни.модели.(позитивни.и.негативни).на.морално.поведение,.
да.изискват.реализирането.на.морален.избор,.просоциално.
поведение,.да. стимулират. (позитивно.и.негативно).морал-
ните.изяви.на.участниците.в.играта;.

•. Като.подготвяме.създателя.на.информационната.среда.и.на.
информационните.продукти.за.отговорността.му.на.възпита-
тел..Той,.както.и.всеки.един.възпитател.–.учител,.родител,.
културен.деец.и.пр,.трябва.да.е.запознат.със.средствата.и.це-
лите.на.морално.възпитание.на.нашето.общество,.т.е..той.да.
е.привлечен.за.общата.етическа.кауза..А.това,.на.свой.ред.
означава.възпитание.на.възпитателя,.което.е.основна.задача.
и.условие.за.успешното.сътрудничество.в.името.на.нашите.
деца.

•. Като.намерим.адекватното.място.на.етиката.при.решаването.
на.двата.кръга.проблеми,.за.които.стана.дума.в.началото.на.
изложението:.1).за.регламентиране.на.Интернет.чрез.изра-
ботване.на.ясни.етически.правила.за.участие.в.тази.медийна.
среда;.2).за.преодоляване.на.рисковете.на.социализацията.

4. РЕСУРСИ ЗА ПОЗИТИВНОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Изходно.наше.разбиране.е,.че.за.успешното.противодействие.
на.рисковете.на.социализацията.е.добре.да.се.потърсят.позитивни.
решения..Тук.ще.разсъждаваме.върху.основните.насоки,.в.които.
има.неизползвани.възможности.в.това.отношение..А.дали.има.та-
кива.неизползвани.възможности?.
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По.отношение.на.съвременната.ситуация.в.моралното.възпи-
тание.на.нашите.деца.този.въпрос.звучи.реторично..Най-вече.по-
ради.факта,.че.цялостно.виждане.за.цели.и.средства.на.морално.
възпитание.в.българската.система.за.възпитание.просто.няма..При-
чините.са.както.теоретични,.така.и.педагогически..Първите.трябва.
да.бъдат.потърсени.в.все.още.живата. традиция.възпитанието.на.
личността.да.се.разглежда.като.гарант.за.моралното.възпитание..И.
въпреки,.че.всестранно.развитата.личност.се.споменава.с.ирония,.
по. същество. логическите. конструкции,. обвързващи.морала. като.
закономерен.резултат.на.личностното.развитие.са.запазени.с.една.
единствена.разлика,.че.вече.никой.не.споменава.онази.„неприлич-
на.комбинация“.от.думичките.всестранност,.развитие.и.личност..
Всъщност,. въпреки. че.моралното. е. сърцевината. на. личностното.
развитие,.от.това.не.следва,.че.моралът.не.е.необходимо.да.бъде.
предмет.на.специални.формиращи.въздействия.

Ние.можем.да.приемем.безрезервно.или.с.резерви,.да.крити-
куваме.или.да.отхвърлим.американската.система.за.морално.въз-
питание,. но. не.можем.да. отречем,. че.САШ.има. своя. действаща.
система.за.морално.възпитание,.за.усъвършенстването.на.която.се.
влагат.много.средства,.като.се.стимулират.научните.изследвания.в.
тази.област;.в.обществото.има.съгласие.за.общите.ценностни.при-
оритети,.цели.и.средства.около.които.да.се.организира.моралното.
възпитание;.има.единодействие.на.всички.отговорни.социални.ин-
ституции,.може.да.се.говори.за.единен.субект.на.моралното.възпи-
тание,.формиран.в.резултат.от.единомислието.и.единодействието.
на.институализирания,.колективния.и.единоличния.възпитател..Не.
без.основание.там.се.говори.за.„единна.стратегия.на.морално.въз-
питание“..Защото.не.се.разчита,.че.моралът.в.американското.обще-
ство.ще.се.формира.ей-така.–.от.само.себе.си.и.между.другото.

Смисълът.на.цялостната.стратегия.(нека.я.наречем.програма).
на.морално.възпитание.е.да.се.координира.действието.на.отговор-
ните.за.моралното.възпитание.субекти..В.резултат.от.такава.коор-
динация.формиращите.въздействия.на.училището.се.синхронизи-
рат.с.приоритетите.в.културата,.изкуството.и.средствата.за.масова.
комуникация,.с.действията.на.администрацията,.с.политическите.
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решения,.с.промените.в.законовата.уредба.и.т.н..Тази.цялостна.про-
грама.е.нещо.различно.от.Националната.стратегия.за.превенция.и.
противодействие.на.детското.асоциално.поведения.и.Плана.за.ней-
ната.реализация,.приети.с.решение.на.Министерския.съвет.през.
2003.г.,.на.които.се.позовава.секретарят.на.централната.комисия.на.
БППМН.към.Министерския.съвет.на.Р..България.с.убедеността,.че.
„стратегия.има“.(12)..Координацията.на.институциите.при.борбата.
с.противообществените.прояви.при.малолетните.и.непълнолетни-
те.е.нещо.различно,.въпреки.и.много.необходимо,.особено.с.оглед.
на.състоянието.на.девиантното.поведение.при.подрастващите.

Та.ако.се.върнем.към.нашенската.действителност,.без.съмне-
ние.има.неизползвани.ресурси.за.морална.социализация,. защото.
ако.българският.възпитател.черпи.сили.от.тях.–.то.това.се.случва.
съвсем.случайно,.интуитивно.и.хаотично.

Тези.ресурси,.които.следват.от.закономерностите.на.морално-
то.формиране.и.функциониране.могат.да.бъдат.потърсени.в.след-
ните.основни.насоки:

–. когнитивност,
–. социално.развитие,
–. ценностни.приоритети,
–. морална.афективност,
–. комплексност.
Когнитивните ресурси..Това.са.такива.цели.и.средства,.които.

са.обединени.от.своята.когнитивна.същност..Те.включват.развитие.
на.моралното.познание,.развитие.на.моралното.мислене,.разсъж-
даване.върху.морални.проблеми..Моралното.познание.се.разпрос-
тира.от.елементарната.информираност.за.моралното.и.аморалното,.
за.доброто.и.злото,.кое.е.лъжа.и.защо.до.разказа.за.асоциалното.и.
просоциалното.поведение,.който.се.съдържа.в.моралните.модели.
на.поведението..Тук.се.предполага.и.знание.за.моралното/аморал-
ното.поведение.и.за.възможните.последствия.от.него,.което,.както.
твърдят.социалните.когнитивисти,.е.изпитано.когнитивно.средство.
за.регулиране.на.моралното.поведение..

Моралното. мислене. и. специално. развитието. на. моралното.
съждение.са.обстойно.изучени.и.има.изградена.система.за.тяхното.
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развитие..В.това.отношение.присъствието.на.моралната.дискусия.
като.средство.за.развитие.на.моралното.мислене.е.значимо..Тео-
ретичните.дилеми,.практическите.дилеми.и.дискусията.за.реални.
ситуации.на.морален.конфликт,.в.който.възпитаваният.е.участник.
са.част.от.препоръчителните.инструменти.на.морално.развитие.

Морална. информираност,. познание,. мислене. са. възможните.
когнитивни. цели. на. моралната. социализация;. социалното. учене.
(social. learning),.теоретичните,.практическите.и.реалните.дилеми.
са.проверените.средства..Също.така.безусловно.е.мястото.на.игро-
вите.форми.на.морално.познание,.които.се.реализират.чрез.сред-
ствата,.които.предоставя.литературата,.киното,.медиите,.театъра,.
новите.информационни.технологии.и.др.

Неизползваните.възможности.на.когнитивността.има.отноше-
ние.както.към.възпитавания,.така.и.към.възпитателя..Възпитате-
лят.трябва.да.бъде.добре.информиран.и.образован,.той.трябва.да.
е.подготвен.за.рисковете.на.моралната.социализация,.за.нейните.
цели. (не. само. когнитивни,. но. и. социални,. за. развитието. на. мо-
ралната.афективност.и.др.).и.за.средствата.за.постигането.им,.за.
закономерностите.на.моралното.развитие.и.за.спецификата.в.реа-
лизацията.на.моралното.поведение..И.ако.развитието.на.моралната.
когнитивност.на.субекта.на.възпитателно.въздействие.е.отговор-
ност. на. институциите,. които. имат. възпитателни. функции,. то. за.
възпитанието.на.възпитателя.своята.отговорност.трябва.да.поеме.
приложната.етика,.в.рамките.на.която.се.развива.психологията.на.
морала.у.нас.

Социалното развитие като ресурс на моралната социализа-
ция..Социалните.цели.и.средства.на.морална.социализация.се.раз-
простират.върху.характера.на.социалните.отношения.и.демокра-
тичния.стил.на.общуване.в.училището,.в.семейството,.в.социалната.
общност..Върху.моралния.отглас.на.стила.на.социално.общуване.
има.достатъчно.изследвания.и.те.могат.да.бъдат.използвани.в.ре-
алния.възпитателен.процес..Подценени.са.у.нас.и.възможностите,.
които.механизмите. на. социално-психично. въздействие. –. внуше-
ние,.подражание.и.др..предполагат..Недооценено.е.въздействието.
на.агресивните.и.просоциалните.модели.на.поведение,.около.които.
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институциите.на.социализацията.могат.да.обединят.своите.усилия..
Намираме,.че.действието.на.стимулите,.особено.на.позитивните,.
също.остава.неизползвана..

Ценностни ресурси..Дискусията.за.основните.ценностни.при-
оритети.в.нашето.общество.предстои..В.това.отношение.са.длъж-
ници.всички.обществени.науки..По.всяка.вероятност.българските.
етици.трябва.да.инициират.разговор.за.основните.ценности.и.осо-
бено.за.морала.като.стожер.на.националната.идентичност.в.усло-
вията.на.глобализация.и.евроинтеграция..Проблемите.на.универ-
сализациите,. рационализациите. в. приложната. етика,. социалната.
контекстуалност.на.моралното.битие.са.на.дневен.ред..

Морална афективност..В.сравнение.със.социалността.и.ког-
нитивността.това.е.онзи.извор.на.социализационни.процеси,.кой-
то.е.сравнително.най-ощетен.от.съвременното.научно.познание.и.
от.световната.практика.на.морално.възпитание..Отчуждението.на.
стари. и. млади,. разкъсаните. връзки.между. поколенията. в. съвре-
менното.българско.общество.правят.тази.тема.особено.актуална..
В.„Морал.и.социализация.на.децата.и.младежите.в.България“.се.
показва,.че.децата.по-добре.разбират.и.чувстват.родителите,.откол-
кото.родителите.–.децата..Бихме.се.запитали.защо.това.е.така..Та.
нали.родителите.са.били.някога.деца?.Защо.те.не.могат.да.отгово-
рят.адекватно.на.очакванията.на.подрастващите?.Бихме.потърсили.
причините.в.това,.че.възрастните.не.се.стремят.да.влязат.в.детската.
логика,.а.се.стремят.да.вместят.детското.поведения.в.логическата.
схема.на.дължимото.поведение..Което.означава.пълно.или.частич-
но.игнориране.на.детската.афективност.и.непознаване.на.света.на.
детските.желания. и. потребности..В. този. смисъл. възможностите.
на.афективността.остават.един.неизползван.ресурс.за.моралната.
социализация..

Комплексност..Идеята.е,.че.ресурсите,.които.бяха.изброени.
по-горе.не.могат.да.функционират.самостоятелно.–.те.трябва.да.
се.допълват.взаимно..В.американското.общество,.за.което.по-горе.
стана.дума,.в.резултат.от.научните.изследвания,.които,.както.ка-
захме,.са.силно.стимулирани,.изследователите.достигат.до.идеи,.
които.ние.с.лека.ръка.отхвърлихме..Така.покрай.всестранно.раз-
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витата.личност.беше.отвергната.комплексната.визия. за.личност-
та,.а.покрай.нея.–.и.комплексният.подход.започна.да.звучи.някак.
старомодно..Последните. американски. изследвания. за. моралното.
възпитание.обосновават.необходимостта.от.комплексен.подход.и.
комплексно.(цялостно).развитие.на.личността.

По.отношение.на.моралното.формиране.комплексността.е.га-
ранция,.че.възпитателят.няма.да.се.предовери.в.едни.приоритети.за.
сметка.на.други..Защото.предоверяването.в.универсалността.крие.
сериозен.морален.риск.от.ценностна.недостатъчност;.осланянето.
само.и.единствено.на.социално-психичните.въздействия.е.опасна.
за.моралната.автономия.и.т..н..(13).

Има.достатъчно.убедителни.опити.да.се.намери.единственото.
спасително.решение.на.задачата.„морал“..Но.всеки.един.от.тях.по.
свой.начин.достига.до.извода,.че.проблемите.на.моралното.разви-
тие.и.на.моралното.поведение.не.могат.да.бъдат.разплетени,.ако.се.
въздейства.в.една.посока.или.с.еднородни.средства..На.друго.място.
подробно.сме.представили.тези.опити.и.сме.анализирали.техните.
позитивни.и.негативни.резултати..Съществено.е,.че.нито.един.от.
тях.не.може.да.оправдае.началните.си.амбиции.–.

•. Формалните.решения.сами.водят.към.належащата.необхо-
димост.от.съдържателен.анализ;

•. Универсалният. подход. посяга. към. „основните. ценности“.
(Л..Колберг).и.„валидността.на.нормата“.(Ю..Хабермас);

•. Изкачването.по.стълбицата.на.вертикалните.стадии.„отваря.
очите“.на.изследователя.за.значимостта.на.„хоризонталните.
стадии“,.което.с.думи.прости.означава.пренасяне.на.интере-
са.от.моралното.мислене.към.социалното.развитие;

•. Формалният.анализ.на.социалното.отваря.вратите.на.съдър-
жателния.анализ.на.социалната.среда;

•. „Ровенето“.в. социалните.обстоятелства.поставя.на.дневен.
ред.проблемите.на.моралната.автономия;

•. .„Аз-ът“.се.опитва.да.разкъса.веригите.на.дължимостта,.и.да.
потъне.в.своите.подсъзнателни.спомени;

•. Биографичният.текст.се.пренаписва.за.социална.мелодия...
И.така,.как.трябва.да.бъде.разбирана.комплексността..Това.е.

Глава шеста. Моралът в капана на социализацията



170

•. характеристика.на.междудисциплинарното.взаимодействие.
в.името.на.единни.етически.цели;

•. израз.на.консистентността.на.целите.и.средствата;
•. повеля.за.обединение.на.институциите.и.субектите.на.соци-
ализацията.около.обща.етическа.кауза..

Сърцето.на.тази.обща.кауза.са.ценностните.приоритети.

5. МОРАЛНИТЕ ЧУВСТВА И СОЦИАЛИЗАЦИОННИТЕ 
РАНИ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО 

Ще.се.занимаем.с.афективните.аспекти.на.противодействие-
то.на.рисковете.на.социализацията..Искаме.да.обърнем.внимание.
върху. съществената. роля. на. моралните. чувства. в. този. процес,.
роля,.която,.както.споменахме,.остава.недооценена.и.неосветена.
от.обществения.и.научния.дебат.

Първият.кръг.от.въпроси,.върху.които.ще.се.спрем,.третират.
позицията.на.обществото.и.следователно.на.всички.нас.към.подра-
стващите.с.проблеми.и.неблагополучия.в.социализацията..

В.най-грубо.приближение.това.са.подрастващи.
–.с.различна.степен.и.изява.на.девиантност.–.от.такива.с.ре-

цидиви.на.престъпно.поведение,. наркозависими,. деца.на. гарата,.
детска.проституция.и.др..до.деца,.израстващи.извън.семейна.среда.
и.потенциално.застрашени.от.социални.неблагополучия;

–.със.здравословни.проблеми.–.ментални,.сензорни,.двигател-
ни,.с.тежки.заболявания;

–.трудни.деца.в.училище.–.с.когнитивни.проблеми,.които.се.
отразяват.върху.обучението,.но.и.с.проблеми.в.общуването.и.лич-
ностни.такива,.които.рефлектират.върху.възпитателния.процес.и.
върху.инкорпорирането.им.в.общността.на.връстниците;

–.израстващи.в.неблагоприятна.семейна.среда.–.с.разведени.
родители,.родители.със.зависимости.и.здравни.проблеми.(ментал-
ни,.емоционални.и.др.),.безработни.или.нетрудоспособни,.домаш-
но.насилие,.тревожност.при.родителите.и.др.;.

–.при.задълбочаващо.се.отчуждение.на.родителското.поколе-
ние.от.поколението.на.подрастващите;.
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–.при.негативни.(асоциални,.аморални).модели.на.поведение.
в.семейната.среда;.

–.при.среда,.в.която.се.експонират.и.се.поддържат.ценности.
и.ценностни.приоритети,.които.са.характерни.за.престъпния.свят.
или.водят.до.деморализация;

–.при.видимо.безпроблемна.семейна.среда,.но.с.ниска.чувст-
вителност.на.родителя.към.проблемите.и.нуждите.на.своите.деца,.
където.детето.се.чувства.без.подкрепа,.изолирано,.самотно,.преда-
дено.

Обществото.се. самохарактеризира.чрез.отношението.си.към.
рисковите.групи.и.особено.към.подрастващите.с.проблеми.и.не-
благополучия. в. социализацията.. Изработването. на. рационално.
обосновани.програми.и.подходи.за.действие.с.такива.деца.е.знако-
во.за.отговорно.отношение.към.националния.просперитет.

Всяка.категория.социализационни.неблагополучия.предполага.
специфичен.подход,.основан.на.разбиране.за.причини,.тенденции.
и.възможни.последствия..Какво.е.мястото.на.моралните.чувства,.
които.са.важна.съставляваща.на.обществените.нагласи,.при.изра-
ботването.на.рационалните.стратегии?.Как.отвращението,.погну-
сата,.страхът,.милосърдието,.жестокостта,.дългът,.вината,.срамът.
и.др..морални.чувства.влияят,.например,.при.изработването.и.реа-
лизирането.на.стратегии.за.социализация/ресоциализация.на.деца.
с.ментални.увреждания,.физически.уродства,.болни.от.СПИН,.с.
наркотични.зависимости,.с.престъпни.изяви.и.др.?.Трябва.ли.ин-
ститутите.на.социализацията.да.се.съобразяват.със.съществуващи-
те.негативни.емоционални.нагласи.в.обществото.при.изработване-
то.на.рационалните.стратегии?.Безспорно.е,.че.непознаването.на.
съществуващите.нагласи.води.до.формулирането.на.неефективни.
решения..Но.това.все.още.не.означава,.че.общественият.емоциона-
лен.фон.е.определящ.при.рационалния.избор..Последният,.въпреки.
и.обвързан.със.познаването.на.социалните.нагласи,.не.би.трябвало.
да.се.предрешава.еднозначно.от.него.

Необходима.е.позиция.дали.нагласите.трябва.да.определят.рам-
ките.на.рационалните.решения.или.обществото.трябва.да.мисли.и.
действа.за.позитивната.и.конструктивна.промяна.на.общественото.
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мнение.. Такава. промяна. предполага. навлизане. на. рационалните.
решения.в.полето.на.афективността..Така.например.при.изработ-
ването.на.социализационните.решения,.насочени.към.болните.от.
СПИН,.е.необходимо.да.се.знае.дали.действията.трябва.изцяло.да.са.
съобразени.с.негативните.нагласи.в.обществото.и.да.са.ограничени.
от.съществуващия.страх,.погнуса,.отвращение,.омраза.и.др..Или.
обществото.трябва.да.намери.пътища.до.сърцето.и.ума.на.своите.
граждани,.за.да.преосмислят.те.своето.отношение.и.да.се.разчупят.
установените.афективни.канони..Струва.ни.се,.че.това.са.въпроси,.
които.изискват. засилен.научен.и.обществен.интерес..Днес.у.нас.
никой.не.отрича.значението.на.моралните.чувства.за.протичането.
на.социализационните.процеси,.но.проблемите.и.конкретиката.на.
тази.обвързаност.остават.в.сянка..Тази.незаинтересованост.ни.раз-
далечава.от.тенденциите.в.съвременната.приложна.етика,.където.
(и.особено.в.световния.био-етически.и.бизнес-етически.дебат,.при.
анализа.на.моралните.рискове,.свързани.с.новите.технологии).ясно.
се.формулират.и.се.изучават.проблемите.на.влиянието.на.морал-
ните.чувства/емоции.върху.формирането.на.рационалните.реше-
ния..Научната.дискусия. се.конкретизира.и.развива.по.посока.на.
„емоционалната.интелигентност“;.„морални.стратегии,.емоции.и.
рационалност“;.„морално.съждение.и.морални.чувства“..

В.общи.линии.и.с.голяма.доза.условност.могат.да.бъдат.разли-
чени.три.групи.позиции..Първата.от.тях.разглежда.афективността.
и.моралната.рационалност.като.самостоятелни.тенденции.на.мо-
ралното. развитие.. Втората,. често. застъпвана. при. дискусиите. по.
цитирания. по-горе. проблем,. разчита. на. взаимообвързаността. на.
моралната. афективност. с. моралните. рационализации.. Третата,.
достатъчно. крайна.позиция,. обединява. автори,. които. гравитират.
около.възгледа,.че.„моралната.емоция.по.своята.същност.е.морал-
но.съждение“.

Втората.от.посочените.три.позиции.е.най-приемлива.и.се.съ-
държа.в.разбирането. за.„емоционалната.интелигентност“,.разра-
ботвана.най-вече,.но.не.само.в.бизнес-етиката..Значителна.тежест.
се.придават.на.емоциите.при.анализа.на.моралните.стратегии.на.
поведението,.както.и.на.емоциите.в.преодоляването.на.моралните.
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конфликти.в.последните.публикации.на.П..Гринспан,.С..Розер.и.
др..Така.например.С..Розер.посочва,.че.„Моралните.емоции.са.съ-
ществена.част.от.нашата.практическа.рационалност“.поради.което.
те.играят.важна.роля.при.оценката.на.риска.(14)..

Очертаният.тематичен.кръг.от.проблеми.изисква.задълбочен.
анализ.на. същността.на.моралните.чувства.в. съпоставка.с.оста-
налите.афективни.феномени..Необходима.е.яснота.по.отношение.
на.основните.работни.понятия.–.морални.емоции,.морални.чув-
ства,.базови.емоции..Изследването.предполага.и.анализ.на.основ-
ни.качества.на.моралните.чувства.като.социалност,.комплексност,.
амбивалентност.и.др..Необходимо.е. също.така.да. се. анализират.
отделните.прояви.на.моралното.чувство.и.тяхното.значение.в.мо-
ралния.живот..На.преден.план.се.извежда.връзката.на.моралната.
афективност.с.рационалните.стратегии.на.поведението.

Кои.са.етическите.акценти.в.така.очертания.кръг.от.проблеми?.
Бихме.акцентирали.върху:

•. как.се.възприемат.Другия,.другостта,.различието;
•. темата.за.толерантността;
•. уважението.като.централно.морално.чувство.в.развитието.
на.моралната.афективност;

•. афективно.и.рационално.във.функционирането.на.морала;
•. емоционална.адекватност.и.морална.грамотност.на.възпита-
теля.

Поуките.за.моралната.социализация.са.свързани.с.централно-
то.значение,.което.афективните.нагласи.на.обществото.и.морални-
те.чувства.имат.при.противодействието.на.социализационните.ри-
скове..Моралните.чувства.са.важно.условие.при.изработването.на.
действащи.рационални.„оздравителни“.програми.на.обществото..

Необходимостта.от.въздействие.и.регулиране.на.обществените.
афективни.нагласи.в.обществото.се. гарантира.институционално..
Тя.също.така.изисква.както.адекватни.средства.за.регулативно.и.
манипулативно.въздействие,.които.да.се.владеят.и.развиват.от.со-
циалните.институти.на.социализацията,.така.и.знания.за.законо-
мерностите.на.формирането,.изявата.и.регулацията.на.моралната.
афективност..
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6. АФЕКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА МОРАЛНОСТТА 

Интересът. ни. към. обвързаността. на. ранната. афективност. и.
моралното.развитие.в.детска.възраст.е.ръководен.от.питанията.за.
афективните.източници.на.моралността..В.търсене.на.естествена.
ситуация,.в.която.субектът.е.максимално.ненатоварен.от.когнитив-
ност.като.въздействие.и.възприятия,.ние.отправяме.поглед.към.не-
връстната.детска.възраст,.която.ни.дава.подходящи.условия.за.ана-
лиз..Тя.се.оказва.естествена.лаборатория,.в.която.афективността.е.
основен.актьор..В.същото.време.нашият.анализ.няма.да.се.ограни-
чава.в.каквито.и.да.е.възрастови.рамки..Задачите.са.по-широки.и.
въпреки,.че.използват.и.изследванията.за.възрастовото.развитие,.
не.преследват.психологически.цели.

Така.стигаме.до.въпросите. за.възможността. за.морално.въз-
действие.и.възпитание.на.подрастващите.в.условията.на.несфор-
мираност. на. действащи. когнитивни. структури..Преди. всичко. се.
поставя.въпросът.дали.е.възможно.такова.въздействие.и.ако.да.–.
каква.е.основата,.на.която.то.може.да.бъде.реализирано..Ако.пред-
положим,. че. тази. основа. е. емоционална,. то. следващият. въпрос.
уточнява.на.базата.на.какви. емоции.е. възможно.това.–.морални.
или.не..Тук.отговорът.следва.от.разбирането.за.началното.разви-
тие.на.моралните.чувства.и.от.генезиса.на.водещите.потребности.в.
детската.възраст..Представата.за.моралните.чувства.като.социално.
опредметени.чувства.ни.насочва.към.базовите.емоции.и.най-вече.
към.развитието.на.социалността.и.комплексността,.които.са.белег.
за.родовата.връзка.между.базовите.емоции.и.моралните.чувства.и.
са.гаранция.за.разгръщането.на.моралните.чувства.на.основата.на.
ранната.афективност..Изводите,.които.следват.от.анализа.на.ран-
ната.афективност.като.основа.за.появата.на.собствено.моралните.
чувства. е. в. синхрон.с.изследванията,. доказващи. значимостта.на.
емоционалното. общуване. в. ранното. детство. за. формирането. на.
личността.и.за.развитието.на.морала..Така.позитивните.и.негатив-
ните.изводи.могат.да.бъдат.проследени.в.конкретиката.на.емоцио-
налното.и.потребностното.развитие.
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Тези.изводи.имат.хипотетичен.характер,.доколкото.няма.про-
ведено.специално.обективно.изследване,.което.да.ги.потвърди.или.
отхвърли..Ние.можем.да.се.основаваме.на.проучвания,.които.имат.
своя.различна.логика.и.цели,.но.са.показателни.за.интересуващите.
ни.аспекти.на.моралното.развитие.на.личността..

Известни.сведения.по.отношение.на.афективните.източници.
на.моралността.могат.да.бъдат.почерпени.от.публикациите. (Ли-
сина.и.др.).(15).за.ролята.на.емоционалното.общуване.при.деца.до.
двегодишна.възраст..Въпреки,.че.тези.изследвания.на.известната.
детска.психоложка.са.посветени.на.генезиса.на.водещата.дейност.
в.детска.възраст,.те.могат.да.са.полезни.при.анализа.на.връзката.
начално.афективно.развитие.–.начално.морално.развитие.

Вторият.значим.за.нашето.изследване.източик.на.информация.
е.групиран.около.темата.за.базовите.емоции..Трудността.на.този.
масив.от.изследвания.се.състои.в.преобладаващата.му.неврологич-
на.и.психо-физиологична.насоченост,.където.фактологията.създава.
силен.информационен.шум.и.тласка.изследователя.към.психофи-
зиологична.конкретика.и.насоченост.на.анализа..Тази.база.от.дан-
ни,.обаче,.може.да.е.изключително.полезна.при.анализа.на.афек-
тивните.корени.на.ранното.морално.развитие,.тема,.изключително.
важна.не.само.теоретично,.но.и.педагого-практически,.особено.ако.
педагогическите.практики.бъдат.използвани.адекватно.по.страте-
гическото.си.предназначение..Тази,.втора.група.от.изследвания.съ-
държа.данни.за.началното.развитие.на.моралните.чувства;.за.ран-
ните.емоционални.състояния.като.афективна.основа.в.развитието.
на.собствено.моралните.чувства;.за.генетическата.обвързаност.на.
базовите.емоции.със.собствено.моралните.чувства.на.основата.на.
социалността.и.комплексността;.за.обвързаността.на.базовите.емо-
ции.и.моралните.чувства.на.ниво.феномени.

Негативните. предположения,. към. които. ще. се. придържаме,.
обвързват.проблемите.в.ранната.афективност.със.затрудненията.в.
моралното.развитие..Дефицитът.в.емоционалното.общуване.в.най-
ранното. детство. се. отразява. върху. развитието. на. афективно-по-
требностната.сфера.по.две.линии..От.една.страна.той.се.отразява.
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неблагоприятно.върху.развитието.на.базовите.емоции,.а.оттам.и.
върху. развитието. на. отделните.морални. чувства..От. друга. стра-
на.този.дефицит.хвърля.сянка.върху.формирането.на.адекватни.за.
възрастта.мотиви.и.потребностни.импулси..

В.позитивния.прочит.на.нашата.хипотеза.пълноценното.емоци-
онално.развитие.в.детската.възраст.има.двоен.ефект.върху.морал-
ното.ставане.на.личността,.първо,.чрез.пълноценното.формиране.
на.отделните.афективни.феномени,.и.второ,.чрез.пълноценно.фор-
миране.на.цялостната.мотивационно-потребностна.сфера,.в.която.
се.зараждат.импулсите.на.личностното.и.моралното.поведение.

Основният.етически.смисъл.на.анализа.тук.трябва.а.се.търси.
в.онова.значение,.което.имат.не.само.моралните.чувства,.но.и.об-
щият.афективен.фон.(представен.от.генезиса.на.потребностите.и.
емоциите).за.моралното.развитие.

Това.означава,.че.афективността.на.подрастващите.трябва.да.
бъде.целенасочено.и.цялостно.насочвана,.обгрижвана.и.развивана..
Развитието.на.емоциите,.потребностите.и.моралните.чувства.тряб-
ва.да.има.специално.място.в.социализационните.процеси..Също.
така.в.социализационните.програми.трябва.да.бъде.отделено.вни-
мание.на.афективните.средства.за.морално.въздействие.

За. да. може. възпитателят. да. е. адекватен. на. тези. задачи,. той.
трябва.да.притежава.емоционална.адекватност.и.морална.чувстви-
телност..Противното.крие.сериозни.морални.рискове..Така.напри-
мер.отчуждението.между.поколенията,.което.може.да.тласне.деца-
та.към.рисково.поведение,.може.да.произтича.от.емоционалната.
неустойчивост.на. родителите. –. тревожност,. невротичност,. афек-
тивни.промени..Подобни.негативни.следствия.могат.да.бъдат.на-
блюдавани.и.при.родители.от.делови.тип.на.общуване.и.със.затруд-
нения.в.емоционалното.общуване;.при.родители.със.зависимости,.
които.са.в.постоянен.емоционален.дисконфорт.и.т.н..Уместно.е.във.
възпитателните.програми.да.се.обърне.внимание.на.емоционална-
та.страна.на.възпитанието.на.Възпитателя.
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7. МОРАЛНИ ЧУВСТВА И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА 
ПОДРАСТВАЩИТЕ 

В.научната.литература.има.достатъчно.данни,.които.свързват.
рисковото.поведение.на.подрастващите.с.проблемността.на.морал-
ните.чувства..Тази.връзка.може.да.бъде.представена.като.фактоло-
гия,.почерпена.от.конкретните.изследвания..Но.тази.връзка.може.
да.бъде.възприета.като.обяснителен.принцип,.което.би.тласнало.
изследването.в.различна.посока.

Втората. възможност. е. свързана. с. името. и. проучванията. на.
М..Хофман.(16),.които.са.знакови.за.разглежданата.тематика..Той.
свързва.агресивното.поведение.и.асоциалността.с.отсъствието.на.
емпатия..Съответно.моралното.поведение.се.извежда.от.развити-
ето.на.алтруизма,.за.което.е.съществено,.че.моралното.чувство.на.
състрадание.се.излива.в.реално.съдействие.и.помощ..Ние.тук.няма.
да.се.занимаваме.с.М..Хофман.като.обяснителна.схема.на.морал-
ното.поведение..Нито.ще.следваме.неговата.логика,. която.би.ни.
обрекла.на.проблеми.с.автономността.на.моралния.субект.(17)..Та-
кива.проблеми.винаги.са.на.дневен.ред,.когато.се.предпочете.обяс-
нителната.схема.на.детерминизма..Когато.моралът.на.личността.се.
разглежда.като.следствие.от.разгръщането.на.определени.предпос-
тавки,.независимо.кои.са.те.и.без.значение.дали.се.дава.приоритет.
на.едни.за.сметка.на.други.или.те.са.представени.като.система.от.
взаимодействащи.фактори..Веднага.ще.кажем,.че.нашата.задача.е.
различна.–.да.реабилитираме.една.тема.в.етиката,.която.е.игнори-
рана.за.сметка.на.рационализациите.и.рационалния.подход..

Връзката.на.рисковото.поведение.на.децата.и.подрастващите.
с.проблемността.на.моралните.чувства.се.демонстрира.в.различни.
изследвания,.посветени.на:.социализационните.рискове,.свързани.
с.информационни.технологии;.хулиганството,.детските.кражби.и.
други.изяви.на.асоциално.поведение.при.подрастващите..

В.духа.на.Хофман.се.разсъждава.за.факторите,.които.детерми-
нират.агресията.или.просоциалността.в.поведението,.като.продъл-
жава.да.се.изследва.връзката.на.поведението.с.емоционалността.на.
личността,.с.развитостта.на.моралните.чувства.и.със.способността.
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за.съпричастност.към.позицията.на.опонента,.със.съпреживяване-
то.на.неговите.душевни.състояния.на.болезненост,.чувствителност,.
обърканост,.тревога;.с.реалната.способност.за.съпричастна.пози-
ция..Оттук.се.извежда.и.изборът.на.помагащия.и.на.безразличния.
наблюдател,.на.активния.и.на.пасивния.участник.в.разкъсваното.от.
морални.конфликти.ежедневие..Така.например,.в.последните.го-
дини.се.спонсорират.изследвания,.в.които.се.търсят.причините.за.
ширещото.се.хулиганско.поведение.в.училищата.–.проблем,.както.
се.оказва.болезнен.и.силно.разпространен.не.само.у.нас..В.тях.се.
показва,.че.стандартният.насилник.и.хулиган.далеч.не.е.лишен.от.
социално.мислене.и.способности,.а.напротив.–.намира.свой.начин.
да.отвоюва.висок.социален.статус.в.детската.общност..Основните.
проблеми.на.поведението.се.локализират.в.характера.на.връзките.
на.моралното.мислене.с.емпатията.и.моралното.поведение..„В.про-
тивовес. на. стандартното. схващане,. че. хулиганът. няма. социални.
способности.и.разбиране,.изследването.показва,.че.повечето.от.тях.
се.справят.добре.в.социалната.среда,.подготвяйки.нелицеприятни-
те.си.деяния.срещу.жертвите.и.завоювайки.доминираща.позиция.в.
групата..Ако.хулиганите.са.хладни.експерти.на.социалната.мани-
пулация,.то.проблемът.може.да.е.в.емоциите,.свързани.с.моралната.
трансгресия.или.с.отношението.между.моралното.познание,.емпа-
тията.и.моралното.поведение..Дали.хулиганите.разбират.емоциите.
на.другите.деца,.но.не.ги.споделят,.поради.което.нямат.емпатия?.
Или.просто.не.разпознават.страданието.и.болката.у.жертвите?“.Как.
те.се.чувстват.по.време.на.хулиганската.проява.–.велики.и.горди.
или.виновни.и.отговорни.(18)?.Това.и.други.изследвания.по.тема-
та.си.поставят.и.практически.задачи,.свързани.със.сравнителното.
представяне.на.мисленето,.чувствата.и.поведението.на.жертвата.и.
на.хулигана,.на.основата.на.което.се.извеждат.препоръки.за.засег-
натите.от.конфликта.страни..Мисли.се.за.превенция.на.това.нега-
тивно. явление,. като. се.използват. възможностите.на.институтите.
за. социализация. и. се. разчита. на. образоваността. и. позицията. на.
педагога.и.на.родителя..

Макар. на. пръв. поглед. конкретни. и. тематично. разхвърлени,.
тези. изследвания. определено. напипват. точки,. които. са. болез-
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нени. за.нашата.морална.чувствителност..Търси. се. лек.чрез. кон-
трол.на.моралните.чувства..Същите.болезнени.за.морала.точки.в.
дискурсната.етика.предизвикват.интерес.към.езика.и.„как.той.се.
употребява.от.участниците.с.цел.да.се.постигне.общо.разбиране 
за.едно.нещо.или.да.се.достигне.общ.възглед“.(19)..В.стуктурния.
когнитивизъм.същият.казус.се.решава.като.формална.задача,.оп-
исваща.формалните.параметри.на.социалната,.интелектуалната.и.
моралната.обратимост.в.отношенията.на.едностранно.и.на.взаим-
но.уважение..Постмодерният.разрез.ни.среща.с.другостта,.другия,.
различния,.чужденеца.и.т.н..и.със.способността.ни.да.го.разберем.
и.приемем..Акцентът.е.върху.рационалното.приемане,.отхвърляне,.
толерантност.и.др.,.облечени.в.морални.чувства.на.съпричастие,.
състрадание,.отвращение,.и.др..

Неблагоприятните.социални.фактори.са.част.от.реалния.жи-
вот..Добре.е.известно,.че.тяхното.въздействие.върху.личността.да-
леч.не.е.еднозначно.и.като.ефективност,.и.като.знак..Така.те.могат.
да.повлияят.или.да.не.повлияят.на.личностното.формиране;.могат.
да.въздействат.както.негативно.върху.моралната.изява,.така.и.пара-
доксално.да.стимулират.автономно.морално.поведение..В.същото.
време.редица.автори.настояват,.че.деца.с.нарушена.афективност.са.
особено.силно.зависими.от.агресивните.и.асоциалните.модели.на.
поведение,.податливи.са.на.въздействието.на.деликвентни.ценнос-
ти.или.казано.по-общо.с.голяма.вероятност.имат.социализационни.
проблеми..Такова.виждане.много.често.се.защитава.при.анализа.
на.негативните.въздействия,.които.новите.информационни.техно-
логии.могат.да.имат.върху.моралното.формиране.и.поведение.на.
децата.и.подрастващите..Така.С..Розър.(20).счита,.че.компютърни-
те.игри.с.насилие.влияят.най-негативно.върху.деца.с.проблеми.от.
емоционално.естество,.със.затруднения.в.общуването,.със.семейни.
и.образователни.спънки..Това.се.вписва.в.представата.за.„проблем-
ните.деца“,.които,.излезли.веднъж.от.социализационния.коловоз,.
все.повече.затъват.в.проблемността..Подобни.изводи.правят.и.Ж..
Касъл.и.М..Крамър.(21).които.изучават.за.кои.девойки.опасности-
те,.свързани.със.сърфирането.в.Интернет.са.реална.морална.запла-
ха..Отново.индикациите.са.за.рисковост.на.емоционално.депреми-
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раните.и.неустойчиви.момичета..Логично.следва.съветът.за.работа.
с.емоционалността.на.подрастващите,.защото.рискове,.свързани.с.
новите.комуникационни.технологии.е.имало.и.винаги.ще.има..Но.
както.те.не.са.били.в.миналото.основание.подрастващите.от.жен-
ски.пол.да.не.се.допускат.до.телефонните.апарати,.така.и.днес.проб-
лемите.не.могат.бъдат.решени.единствено.с.рестриктивни.мерки..
А.утре,.бихме.добавили,.новите.технологии.могат.да.ни.предложат.
нови,.неочаквани.изненади..Разбира.се.сериозният.етически.разго-
вор.е.за.моралната.автономия.и.за.средствата.за.нейното.формира-
не.у.личността..

1..Вж:.по-подробно.Маринова, Е. Националният.морален.характер..
Ресурси.на.съхранение.и.развитие.на.българския.национален.дух.в.усло-
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литература.
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Mano.Candappa..Tacking.Bullying:.Listening.to.the.view.of.children.and.young.
people..Thomas.Coram.Research.Unit,.Institute.of.Education,.2003:

http://www.gold.ac.uk/tmr/reports/aim2_firenze2.html

Емилия Маринова



183

• Глава  седма •

ЕТИЧЕСКИИЯТ ДИСКУРС В ТЪРСЕНЕ 
НА СИГУРНОСТТА

�. ДАЛИ ПОСТМОДЕРНОТО КОНСТРУКТИВИСТКО 
ОБЯСНЕНИЕ Е СПАСИТЕЛНО ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА�

Въпросът,.който.ни.вълнува.тук.е.дали.формалните.решения.в.
лицето.на.принципа.на.обратимостта.в.психологията.и.формалната.
реверсивност.в.етиката.са.така.ефективни,.както.настояват.Л..Кол-
берг.и.Ю..Хабермас..С.други.думи.дали,.ако.подрастващите.живеят.
в.подходящата.социална.(когнитивна.и.морална).среда,.в.която.има.
диалог,. сътрудничество. и. взаимност,. то. това. гарантира. успешно.
протичане.на.моралната.социализация.

Преди.всичко.ще.захлопнем.вратите.пред.мисълта.за.каквито.и.
да.е.гаранции.–.такива.просто.няма..По.същество.ще.разсъждаваме.
за.успешността.на.универсалните.формални.решения..

.Формалният.подход.има.своите.безспорни.успехи.и.авторитет,.
особено.в.сферата.на.когнитивното.развитие..В.психологията.на.
морала.и.в.етиката.той.печели.своите.възторжени.привърженици,.
но.и. своите.непримирими.критици..От.една.страна.е. стремежът.
да.се.намери.такова.формално.обяснение.на.моралното.развитие.
и.формиране,.което.да.бъде.актуално.в.различни.пространствени,.
времеви.и.социални.реалности..От.друга.страна.всяко.универсал-
но. решение. унифицира. индивидуалните. изяви. и. стандартизира.
съществуващите.различия..От.етическа.гледна.точка.универсали-
зацията.заплашва.уникалността.на.индивидуалния.морален.избор,.
на.конкретното.решение.и.личната.отговорност..

1. .Ст.н.с.ІІ ст., д-р Емилия Маринова, секция „Етика“, Инсти-
тут за философски изследвания, БАН.

С.подкрепата.на.фонд.„Научни.изследвания“,.МОН.
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Актуална.е.дискусията.за.глобалното.развитие,.в.която.се.по-
ставя.на.преден.план.темата.за.универсалните.ценности.и.универ-
сализацията;.Ю..Хабермас.се.обръща.към.принципа.на.равновес-
ността. на. структурните. когнитивисти;. развитието. на. междуин-
дивидуалния.диалог.и.идеите.на.дискурсната.етика.се.обвързва.с.
темата.за.развитието.на.реципрочните.социални.отношения..

В.„Морално.съзнание.и.комуникативно.действие“.Ю..Хабермас.
определя.дискурсивната.етика.като.„реконструктивна“.Тя.се.крепи.
„изключително.върху.хипотетични.рационални.реконструкции“,.за.
които.се.търсят.„приемливи.потвърждения“(1)..Теорията.„се.съо-
бразява“.с.другите.подобни.(„съзвучни“).теории..В.този.смисъл.те-
орията.на.Л..Колберг,.която.също.се.определя.като.реконструктивна,.
е.необходима.„като.индиректно.потвърждение.на.въпросните.„хи-
потетични.реконструкции“.на.дискурсивната.етика.(2).

По-нататък.(3).авторът.защитава.валидността.на.изводите,.ко-
ито.дискурсивната.етика.може.да.почерпи.от.психологията.на.раз-
витието,.въпреки.че.последната.(в.лицето.на.теорията.на.Л..Кол-
берг).се.опира.на.философията.на.Роулз,.като.превръща.неговата.
нормативна.теория.в.съществена.част.от.своята.емпирична.теория..
„По.този.начин,.заключава.авторът,.моралната.философия.се.съо-
бразява.не.само.с.индиректни.потвърждения.от.страна.на.психоло-
гията.на.развитието.на.моралното.съзнание;.но.и.другата,.от.своя.
страна,.е.нагласена.спрямо.философските.предположения“(4)..За-
дачата.е.достатъчно.амбициозна:.да.се.преодолее.конфликта.на.Л..
Колберг.с.теорията.на.его-развитието;.да.се.стимулира.развитието.
на.междуличностните.отношения.с.формални.средства;.да.се.при-
ложи. формалния. подход. в. его-развитието.. Дискурсивната. етика.
има.претенциите.да.допълни.формалния.анализ,.„за.да.препрати.
към.една.теория.на.комуникативното.действие“(5).

Провокирани. от. Ю.Хабермас,. ние. бихме. дискутирали. дали.
формалният.подход.има.ценностни.ограничения;.какви.са.негови-
те.възможности.при.анализа.на.социалните.отношения;.преодоли-
ма.ли.е.въпросната.ценностна.ограниченост;.ако.да,.то.дали.това.
може.да.бъде.осъществено.с.формални.средства.

Ценностните ограничения в универсалния подход на Л. 
Колберг. Как.стремежът.към.универсалност.в.структурния.когни-
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тивизъм.кореспондира.с.неоспоримия.социален.факт.на.ценност-
ните. различия?. Успешността. на. универсалния. подход. по. всяка.
вероятност. има. връзка. и. с. универсализирането. на. многоликата.
социокултурна.и.ценностна.среда.–.т.е..с.това.как.ще.бъде.решен.
проблемът.за.битуването.на.универсалното.обяснение.в.условията.
на.социокултурното,.а.следователно.и.ценностното.многообразие.

В.структурно-когнитивния.анализ.се.предлагат.две.решения..
Първото.търси.съзнателното.игнориране.на.релативния.социокул-
турен.контекст..В.този.смисъл.може.да.се.твърди,.че.ценностните.
ограничения.се.предпоставят.във.формалния.анализ..Ясен.пример.
са.стадиите,.които.са.формулирани.на.основата.на.формален.кри-
терий.и.с.излишната.уговорка,.че.се.игнорира.конкретното.морал-
но. съдържание..Формално-психологическо. е. и. определението. за.
моралния. характер,. което. противостои. на. представата. за.морал-
ния.характер.като.съвкупност.от.морални.качества.или.черти.на.
личността..Основна.задача.на.моралното.възпитание.е.да.се.фор-
мират.когнитивните.формални.средства,.които.са.необходими.при.
решаването.на.моралните.проблеми.в.дейността..Педагогическият.
процес.се.насочва.не.към.формирането.на.определени.личностни.
ценности.и.устойчиви.морални.качества,.които.неизбежно.са.отно-
сителни.и.релативни,.а.към.формирането.на.логическия.формален.
апарат.(към.развитието.на.принципното.морално.съждение),.така.
че.индивидът,.оперирайки.с.този.формален.апарат.да.може.сам.да.
достигне.(„да.породи“).конкретното.морално.съдържание.

Второто.решение.може.да.бъде.определено.като.„конструкти-
вистко“,.в.този.смисъл,.че.се.прави.опит.да.бъде.организирана.кон-
кретната.социокултурна.и.ценностна.среда.с.помощта.на.формал-
ни.критерии,. така,. че. тя.да.може.да.бъде.полезна. за.формалния.
анализ..Такъв.е.замисълът.при.въвеждането.на.понятието.„основ-
ни.ценности“..Твърди.се,.че.относителните.и.релативни.ценнос-
ти,.които.характеризират.всяка.култура,.могат.да.бъдат.вместени.
или.категоризирани.в.двадесет.и.осемте.групи.на.така.наречените.
„основни.ценности“,.които.са.универсални.за.всяка.социокултурна.
общност..Формирането.на.въпросните.универсални.(основни).цен-
ности.е.самостоятелна.възпитателна.задача.
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Като.се.игнорира.ценностната.конкретика.не.се.изолира.соци-
алната.среда.и.социалния.фактор.в.моралното.развитие..Социал-
ното.развитие.е.важен.аспект.на.цялостното.развитие.на.личност-
та..Обаче,.в.стила.на.формалното.обяснение,.социалното.развитие.
(както.и.всеки.един.аспект.на.развитието).се.третира.с.формални.
средства..Така.предложеното.конструктивистко.решение.дава.въз-
можност.за.формализиране.на.ценностната.среда.

За.да.се.преодолее.конкретния.ценностен.контекст.се.допускат.
радикални.промени.в.описанието.на.ценностната.среда..Първото.
решение.(изолирането.на.конкретния.ценностен.контекст).с.необ-
ходимост.води.до.второто.(конструктивистката.интерпретация.на.
социалната.среда).

Темата.за.социализацията.е.най-силно.ощетена.от.наложени-
те. ценностни. рестрикции..От. една. страна. социалната. среда. или.
енвиронменталната.стимулация.са.лишени.от.социокултурна.кон-
кретика..Това.се.вижда.при.формалното.описание.на.социалната.
среда;. интерпретацията. на. социалното. развитие. чрез. развитието.
на.операционалната.обратимост;.формализирането.на.социалните.
отношения.в.трите.социални.нива.(перспективи);.вместването.на.
демократичния.и.авторитарния.стил.на.общуване.в.схемата.на.со-
циалната.обратимост..

От.друга.страна.(на.личностно.ниво).остава.в.сянка.темата.за.
развитието.на.ценностната.система..Последното.е.особено.тежък.
аргумент.за.невъзможността.формалният.подход.да.прелее.естест-
вено.в.теория.на.личностното.развитие..

Реципрочността. В. контекста. на. анализираната. тема. реци-
прочността. може. да. бъде. дефинирана. като. отношения. на. симе-
тричност.в.диспозицията.Аз-Ти;.Аз-Другия..Това.е.основна.харак-
теристика,.на.която.разчита.формалния.анализ..В.структурния.ког-
нитивизъм.социалната.реципрочност.е.синоним.на.равновесието.
на.социалните.структури;.последното,.от.своя.страна,.се.основава.
на.механизмите.на.адаптация.

При. Л.. Колберг. несиметричността. –. симетричността. на. от-
ношенията;.едностранчивостта.–.взаимността.на.уважението;.хе-
терономията. –. автономията. се. дефинирани. от. гледната. точка. на.
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изследователя,.изучаващ.Аз-Ти.отношенията.и.характеризиращ.ги.
с.формални.средства..Симетричността.–.несиметричността;.едно-
странчивостта.–.взаимността;.хетерономията.–.автономията.не.ха-
рактеризират.отношенията.на.Аз-а.по.отношение.на.Другия.

От. структурния. анализ. не. произтича,. че. реципрочността. на.
отношенията.Ти-Аз.е.отговор.на.установеното.Аз-Ти.отношение..
Тук.позицията.на.Аз-а.по.отношение.на.Другия.не.се.определя.от.
очакванията.за.позицията.на.Другия.по.отношение.на.Аз-а..Реци-
прочността.е.параметър.на.„безпристрастен“.формален.анализ.на.
Аз-Ти;.Ти-Аз.отношенията.от.гледната.точка.на.изследователя,.а.не.
на.Аз-а.или.на.Другия.

При.Ю..Хабермас.реципрочността.се.трансформира.от.харак-
теристика.на.метаанализа.в.условие.за.моралната.регулация..Както.
ни.е.известно.установяването.на.реципрочни.социални.отношения.
е.условие.за.функционирането.на.комуникативния.процес..Но.тук.
реципрочността.е.предмет.на.взаимна.договореност.между.стра-
ните. на. социалния. диалог..В. правилата. на. тази. договореност. се.
включва.и.предпоставянето.на.взаимността.като.основа.на.функ-
ционирането.на.морала.

Така.формално-етическият.прочит.на.Ю..Хабермас.трансфор-
мира.реципрочността.от.когнитивна.способност.за.съпричастност.
(способност.да.се.поставиш.на.мястото.на.Другия).в.реално.очак-
ване.за.съпричастност.(очакване,.че.Другият.ще.постъпи.към.теб.
така,.както.ти.постъпиш.към.него;.обвързване.на.собственото.по-
ведение.с.поведението.на.Другия.и.с.предположенията.за.неговите.
очаквания).

Изводи..Анализът.тук.беше.посветен.на.възможностите,.които.
формалното.универсалистко.обяснение.предоставя.в.психологията.
на.морала..Когнитивният.структурализъм.е.добър.пример.на.имен-
но.такова.обяснение,.което.се.реализира.в.психологията:.формално-
психологически.анализ,.който.си.поставя.психологически.цели.

Хипотезата.на.Ю..Хабермас.е,.че.формално-психологическият.
анализ.има.неизползван.потенциал.и.той.може.да.бъде.разгърнат.
при.анализа.на.социалните.отношения..За.да.докаже.жизнеността.
на.своята.хипотеза.той.се.опира.на.Л..Колберг.и.Р..Селман.(6).(в.
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психологията)..Ние.показваме,.че.позоваването.на.Р..Селман.не.е.
коректно.(7),.тъй.като.въпросният.автор.не.демонстрира.нови.въз-
можности.на.формалния.анализ,.а.успешно.прилага.комплексния.
подход.в.теорията.на.личностното.развитие..Показваме.също.така,.
че.формално-психологическият.анализ.в.структурния.когнитиви-
зъм.има.ограничени.възможности.при.анализа.на.социалната.среда.
и.процесите.на.социализация.

В.заключение.ще.добавим.няколко.думи.за.формалния.подход.в.
етиката,.въпреки.че.настоящето.изследване.е.далеч.от.задачата.да.се.
дискутират.постиженията.и.спецификата.му..Аналогии.с.формалния.
подход.в.психологията.са.възможни.(на.тях.с.право.се.позовава.Ю..
Хабермас),.но.етическата.област.има.своето.лице.–.закономерности,.
категориален.апарат,.принципи.на.анализ.и.пр..Тук.само.ще.отбе-
лежим,.че.етическата.концепция.на.Ю..Хабермас.има.оригинален.
принос.във.формалната.интерпретация.на.социалните.отношения..
Дискурсната.етика.е,.преди.всичко,.формална.процедура,.която.се.
предпоставя.в.комуникацията.и. гарантира.безпристрастността.на.
формирането.на.решението;.дискурсната.етика.не.предлага.форму-
ла.за.съдържателно.манипулиране.на.ценностната.среда.(8).

Важно.е.да.се.подчертае,.че.въпросната.формална.процедура.
изцяло.е.ориентирана.към.развитието.на.социалните.отношения.и.
към.процеса.на.комуникация.

Също.така.не.е.възможно.да.не.отбележим,.че.в.етиката.на.Ю..
Хабермас.отново.се.сблъскваме.с.познатите.три.принципа.на.фор-
малния.подход.–.когнитивизъм,.формализация.и.универсализация.
(9)..Но.тук.те.са.изведени.като.основни.принципи.на.формалната.
процедура,.на.която.се.основава.дискурсната.етика.

Бихме.искали.да.проследим.как.се.развива.ценностната.интри-
га.в.етиката.и.по-точно.успява.ли.етиката.на.Ю..Хабермас.да.прео-
долее.ценностната.ограниченост.на.формалния.подход.в.психоло-
гията.на.морала..Необходим.е.специален.анализ,.за.да.се.покаже,.
че.въпросната.ограниченост.се.задълбочава..

В. единия. случай. е. конструктивизмът. на. психологическо-
то.обяснение;.в.другия.–.конструктивизмът.като.предпоставка.за.
функционирането.на.морала.или.етическият.конструктивизъм..От.
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едната.страна.е.формалната.манипулация.на.ценностната.среда,.за.
да.бъде.впъхнато.ценностното.многообразие.в.дрехите.на.универ-
салното.обяснение;.от.другата.страна.е.формалната.процедура.като.
предпоставка.за.реализацията.на.ценностния.избор..При.Л..Кол-
берг. се. въвежда. понятието. „универсални. принципи“. (основните.
ценности.са.универсални.за.различните.социокултурни.ситуации);.
за.Ю..Хабермас.е.от.значение.„валидността.на.нормата“.(в.спора.
между.пропонента.и.опонента.следва.да.се.докаже.дали.една.нор-
ма.заслужава.да.бъде.призната.или.не)..Конструктивизмът.от.прин-
цип.на.психологическото.обяснение.се.трансформира.в.етически.
конструктивизъм.

Казано.с.други.думи:.считаме,.че.нито.формалният.принцип.
на.обратимостта.в.психологията.нито.формалната.реверсивност.в.
етиката.могат.да.гарантират.спокойното.протичане.на.моралната.
социализация.на.личността..Не.формалният.принцип.или.формал-
ната.процедура. сами.по. себе. си. са.лек. за.моралните.рискове.на.
социализацията..Етическият.смисъл.на.демократичния.стил.на.об-
щуване/на.взаимното.уважение/на.конструктивния.диалог.трябва.
да.бъде.потърсен.в.когнитивните,.социалните,.афективните.и.мо-
тивационно-потребностни.резултати,.които.са.резултат.на.отноше-
нията.на.взаимно.уважение.или.на.конструктивния.диалог.както.
между.възпитавани.и.възпитатели,.така.и.между.връстници.

1..Хабермас, Ю. Морал,.право.и.демокрация..С.,.1999,.с..139.
2..Хабермас, Ю..Цит..съч.,.1999,.с..140.
3..Пак.там,.с..140–141.
4..Пак.там,.с..142.
5..Пак.там,.с..143.
6..Selman, R. L..Social-cognitive.Understanding..A.Guide.to.Educational.

and.Clinical.Practice..In:.Moral.Development.and.Behavior:.Theory,.Research,.
and.Social.Issues..Lickona,.Thomas.(Ed.),.1976,.p..312–315.

7..Маринова, Е. За.ценностната.ограниченост.на.формалния.подход..
Философски.алтернативи,.5/6,.2003,.с..95–107.

8..Хабермас, Ю. Цит.съч.,.1999,.с..145.
9..Пак.там,.с..144–145.
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2. ПОНЯТИЯТА ВЛАСТ, ЗНАНИЕ И МОРАЛ НА ФОНА НА 
ПОСТМОДЕРНАТА ЕТИКА2

Най-напред.една.констатация:.днес.хората.имат.повече.инди-
видуална.свобода.в.избора..Те.съществуват.в.констелация.от.голям.
брой.ценностни.системи..Постмодерната.етика.няма.намерение.да.
прибавя.допълнителен.модел.към.този.голям.брой.ценностни.сис-
теми..Тя.се.опитва.да.постави.и.покаже.възможно.по-голям.брой.от.
морални.проблеми,.с.които.хората.се.опитват.да.се.справят.

„Или в друга крайност, т. е. в глобалния контекст на съвремен
ния живот, могат да се споменат рисковете с нечувана истински 
катастрофална величина, които възникват от кръстосването на 
частични и едностранчиви цели; те не могат предварително да 
бъдат предвидени, но и не могат да останат извън полезрението 
до времето, когато се планират някакви действия, поради начина 
по който тези действия са структурирани“;.(1)

Тези.проблеми.създават.фона,.на.който.се.проявява.етическо-
то.мислене.в.постмодерната.перспектива..Когато.тук.се.говори.за.
постмодерната.етика,.тогава.се.има.предвид.постмодерната.етика.в.
смисъла.на.Бауман..Постмодерната.етика.е.вид.рефлексия.над.мо-
рала,.но.не.както.преди.това.в.модерна,.който.представя.система.от.
правила.за.нравствено.поведение..Постмодерната.етика.ще.остане.
един.незавършен.проект.без.да.е.в.положение.да.се.представя.в.
етически.кодекс..Бауман.констатира.в.своята.книга.„Постмодерна-
та.етика“.невъзможността.за.един.етически.кодекс..За.тази.цел.ще.
бъдат.изведени.следните.пунктове,.които.ще.са.основополагащи.в.
аргументацията.за.постмодерната.моралност.

Етиката.е.неизличимо.апоретична.
Моралните.явления.в.обосновката.си.са.не-рационални.
Моралният.импулс.е.амбивалентен.
Анализът.на.новопоявилата.се.роля.на.етическите.понятия.в.

постмодерна,.необходимостта.от.нова.морална.ситуация.и.промя-
ната.на.социалните.структури.ще.бъдат.разкрити.в.хода.на.изложе-

2.  Десислава Николова, докторант в секция „Етика“, Инсти-
тут за философски изследвания, БАН
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нието.(2)..Това.позволява.по-подробно.разбиране.на.спецификата.
на.ролята.на.етическите.понятия.в.постмодерната.етика.на.фона.
на.настъпилите.трансформации.в.обществената.сфера..Преди.да.
се.премине.към.настоящото.изследване.би.трябвало.да.се.очертае.
най-общия.фон.на.зараждането.на.новата.(постмодерна).ситуация,.
в.която.ще.изкристализира.необходимостта.от.променено.разбира-
не.на.етическите.понятия.и.разбирането.на.власт,.знание.и.морал..
Социолози.и.философи.забелязват.феномени,.предзадаващи.корен-
ни.промени.в.социалната.сфера.след.Втората.световна.война..След.
това.действително.нелепо.за.хуманизма.и.може.би.най-значимо.съ-
битие.в.човешката.история.се.получи.едно.глобално.разделение.и.
затваряне.на.границите.както.между.отделните.държави,.така.и.при.
хората.в.качеството.им.на.носители.на.уникални.морални.светове..
Създаде.се.действително.нова.за.етиката.ситуация,.която.беше.про-
вокирана.от.световните.събития..Решението.на.големите.държави.
да.създадат.стабилно.световно.общество,.основано.на.рационални.
структури,. които. от. своя. страна. трябва. да. бъдат. поддържани. от.
такива.регулатори.като.ядрената.надпревара,.затвърждаването.на.
повсеместните.локални.конфликти,.„желязната.завеса“,.контролът.
на.финансовите.пазари.и.петрола,.реално.предизвикаха.срив.в.до-
верието.на.социалния.прогрес.

Второто.явление.се.основава.в.тоталния.срив.на.рационални-
те.структури,.в.чието.лице.Макс.Вебер.разбираше.бюрокрацията,.
реално.довел.до.идеята.за.антирегулатори.и.отхвърлянето.на.вся-
какъв.рационален.контрол,.който.да.е.център.на.социокултурното.
развитие..Децентриране.–.това.е.подходът.на.постмодерните.вре-
мена.срещу.всички.грандиозни.планове.и.социални.проекти..Ети-
ката.също.не.остава.незасегната.от.тези.промени.и.така.породила-
та.се.ситуация.предполага.налагането.на.ера.„след.добродетелта“.
(Ал..Макинтайър),.в.която.ценностите,.нормите.и.добродетелите.
биват. разбирани. като. неизменна. централна. част. от. рацоналните.
регулативни.механизми..А.какво.идва.на.тяхно.място?.„Anything.
Goes“.на.Файерабенд,.екзистенцията.на.Сартр,.абсурдът.като.„де-
кларативно“.понятие.на.Камю,.които.просто.предположиха.пред-
ставата.за.човека.като.ценност.сама.по.себе.си.и.осъзнаването.на.

Глава седма. Етическиият дискурс в търсене на...



192

конкретната.етическа.ситуация.на.„това.правило“.реално.може.да.
се.„закодира.като.специфична.информация“.единствено.чрез.и.в.
понятия,.наречени.постмодерни.етически..

Постмодерната.етика.беляза.и.краха.на.големите.нормативни.
дискурси.в.морала,.предписващи.модели.на.социално.поведение..
Тя.беляза.изчезването.на.безусловния.морал,.но.не.позволи.разпро-
странението.на.безпределния.егоизъм..Загубата.на.доверието.в.тра-
диционните.опори.не.доведе.до.социален.и.морален.хаос..Ценно-
стите.на.„индустриалната“.модерност,.като.рационалният.ред,.ко-
дексираното.поведение,.точността.и.др..трябва.да.бъдат.интерпре-
тирани.по.нов.начин.и.да.бъдат.комбинирани.с.новите.ценности.на.
постмодерността.–.с.въображението,.толерантността,.различието,.
чувствителността,. емоционалността,. нежността. и. човечността. 
Следователно тук определено не става дума за отхвърляне и 
забравяне, а за преосмисляне..Също.така.постмодерната.етика.пра-
ви.опит.за.емоционално.и.философско.преосмисляне.на.модерната.
етика..Постмодернът,. като. един. особен. възглед. за. света,. изтъкна.
кризата.на.вярата.в.рационализма..Неговата.концептуална.и.фило-
софска.основа.се.открива.в.постструктурализма..Постмодернизмът.
може.да.се.разгледа.като.„самодиагноза“.и.обръщане.към.Другия..
Трябва.да.се.признае,.че.постмодерната.етика.най-отчетливо.поста-
ви.проблема.за.уважението.към.Другия,.а.също.така.за.правата.на.
човека,.преживени.по.„толкова.консенсуален.начин“..

Основната.черта.на.посмодерната.философия.е.повратът,.за-
воят.в.мисленето..Това.обаче.представлява.по-особен.завой,.кой-
то. реконструира. позициите. от.модерността.. Тази. реконструкция.
не.се.свързва.със.създаването.на.нови.позиции,.а.с.особен.подход.
към.нравствените.проблеми..Именно.този.особен.подход.оформя.
по-скоро. схващането. за. постмодерна. етическа. перспектива. като.
линия.на.етическите.проблеми,.а.не.като.изграждането.на.научна.
структура.с.ясно.очертани.институционални.граници.и.основания..
Това.е.базовият.елемент.в.завоя.на.„новото“,.„постмодерното“,.(но.
не.като.хронология).мислене..

Самото.понятие.„постмодерн“.е.спорно.по.самото.си.съдържа-
ние..То.показва.и.осъзнаването.на.безспорната.ценност.на.различ-
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ните.концепции..В.самото.понятие.„постмодерн“.е.вложен.стреме-
жът.към.разнообразие.и.плурализъм..Тук.се.наблюдава.и.стремеж.
към. обновяване. на. културата,. което. формира. постмодерна,. като.
едно. многозначително. понятие,. в. което. среща. си. дават. филосо-
фия,.изкуство. социология.и.др..форми.на. културата..Освен. това.
самият.Бауман.казва,.че.това.е.само.един.от.възможните.подходи.
към.нравствеността,.който.може.да.бъде.положен.наравно.с.дру-
гите..Това.е.рефлексия.върху.етическата.проблематика,.предпола-
гаща.не.просто.равнопоставеност.на. отделните.парадигми,. но.и.
възприемането.на.други.странични.такива..Полиаспектността.при.
решаването.на.даден.етически.проблем.е.основна.характеристика.
на.постмодерната.етика..В.етически.индивидуален.план.основната.
насока.е.към.индивидуалната.рефлексия.върху.проблемите,.която.
е.имплицитно.и.неразривно.взаимообвързана.със.самото.човешко.
преживяване,.отличаващо.се.с.уникалността.на.своето.своеобра-
зие..Защото.именно.то.дава.условията,.благодарение.на.които.се.
осъществява.избора.в.конкретната.ситуация..И.точно.в.този.план.
трябва.да.бъдат.създавани.понятия.на.т..нар..„нова.етика“,.която.
предполага.нерационалност,.апоретизъм,.неуниверсалност..Имен-
но.оттук.произтича.и.особеността.на.един.нов.тип.хуманизъм..В.
този.смисъл.се.говори.за.нефундаменталност,.с.която.са.натоваре-
ни.постмодерните.етически.понятия,.като.човешкото.преживяване.
(но.не.в.смисъла.на.Хусерловото.Erlebnis,.което.има.преди.всичко.
онтологични.измерения).се.превръща.в.ценност.сама.по.себе.си,.
представляваща.своеобразна.смесица.от.възможни.етически.реше-
ния..Понятия.като.добро,.зло,.ценност,.добродетел,.норма,.съвест,.
чест,.достойнство,.дълг,.оценка.и.много.други.са.практически.вън.
от.обсега.на.постмодерната.перспектива.(3),.опираща.се.на.поня-
тия.от.типа.на.различие,.деконструкция,.отговорност,.ситуация.на.
поемане.на.отговорност,.другост.и.пр..Понятията.от.първия. тип.
приличат.по-скоро.на.етически.фундаментални.структури,.често.
пъти.непозволяващи.разбирането.на. човека,. което. води. да. него-
вото.„нараняване“..Понятията.от.втория.тип.целят.запазването.на.
човешкото. преживяване,. характеризиращо. човека. в. конкретната.
ситуация,.те.подсказват.нещо.за.човека.и.неговото.състояние,.а.не 
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показват,.не.илюстрират.човека..Формирането.на.понятия.от.осо-
бен.тип.е.третият.момент.от.разбирането.на.постмодерната.етика.

От.всичко.казано.дотук.може.да.се.заключи,.че.така.оформена.
постмодерната.етика.се.занимава.с.неуниверсализиращото,.нефун-
даментализиращото,.неконцептуализиращото..Така.постмодерните.
етически.понятия.придобиват.статуса.на.символи.без.център,.те.са.
децентрирани.носители.на.стойността.на.преживяването..В.случая.
обаче. постмодерната. етическа. перспектива. обръща. внимание.на.
една.евентуална формализация на етическите феномени..В.този.
аспект.Левинас.сериозно.критикува.една.тотална.формализация.на.
понятието.преживяване,.при.която.напълно.се.губи.своеобразие-
то. на. съответното. преживяване.. В. този. смисъл. формализацията.
представлява.отношение.с.типични.постмодерни.характеристики..
В.това.точно.се.състои.и.отправния.упрек.на.постмодерната.етика.
към.предхождащите.я.етики.–.в.стремежа.си.да.създават.фундамен-
тални.структури.и.стойности,.служещи.за.удобство.на.класическия.
тип.рационалност.и.съответното.вземане.на.решения.с.определен.
ценностен.характер,.те.реално.убиват.живото.начало,.благодарение.
на.което.същите.тези.решения.са..Така.постмодерната.етика.ясно.
акцентира.върху.кризата.на.рационализма.и.идеята.за.прогреса.на.
идеала. за. социално. израстване. и. напредък.. Така. постмодерната.
етика.създава.определен.набор.от.понятия,.представляващи.само-
диагноза.както.за.обществото,.така.и.за.отделния.индивид,.който.
живее.в.него..Така.например.отчуждението.като.понятие.на.пост-
модерната.етика.преживява.своеобразен.катарзис.в.съзнанието.на.
постмодерния. уклон. в. етическата. мисловност. и. преодоляването.
в.самотата.и.отчуждението.като.феномени.стават.в.план,.който.е.
нехарактерен. за. модерните. етики.. Другия. като. понятие. дори. на.
моменти. придобива. онтологични. характеристики,. отбелязвайки.
странен.обществен.характер,.който.е.обществен.дотолкова,.докол-
кото. се. предопределя. създаването.на. социо-когнитивни. структу-
ри. с. технологичен.и.институционален. смисъл..Така. се.раждат.и.
понятията.симулакрум.като.отбелязващо.нещо,.което.не.притежа-
ва. действително. съществуване. (4).. Понятията. на. постмодерната.
етика.отбелязват.едно.свое.характерно.свойство.–.те.са.израз.на.
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саморефлексия,.на.саморефлексиращата.се.действителност,.която.
саморефлексия.се.самозадейства.чрез.и.в.понятия..В.този.аспект.
първото.значение.на.понятията.на.постмодерната.етика.е.новото.
начало.на. един. етически.израз.по. отношение.на.живота. –.израз.
с.нова,. специфично.само.за.постмодерната.етика.оригинално.по.
рода.си.действие,.антиципиращо.всеки.един.бъдещ.етически.акт.

Друго.значение.на.понятията.на.постмодерната.етика.е,.че.от.
всеки.анализ,.макар.и.онтологичен.или.епистемологичен,.би.могла.
да.бъде.изведена.етическа.проблематика..Типичен.пример.за.това.
са. „Апории“.на.Дерида.и. „Постмодерната. ситуация“.на.Лиотар..
В.първата.книга.е.поставен.ясен.акцент.на.понятието.апория,.но.
чрез.серия.от.превръщания.в.чисто.мисловен.план.се.стига.до.по-
нятието.дълг..В.случая.се.прави.интересен.паралел.между.апория-
та.и.дълга..Дълг,.който.е.„задължителен“,.но.все.пак.остава.извън.
рамките. на. всеобщата. нормативизация. на. определена. група. или.
система.от.правила..Дълг,.„без.обща.мярка“..Още.по-интересен.е.
зададеният.от.Лиотар.статут.на. знанието,.което.в. съвремието.се.
превръща.в.своеобразен.легитиматор,.зад.когото.стоят.определени.
цели,.самото.то.е.действащо.тогава.и.само.тогава,.когато.се.изрази.
в.определени.количества.информация..Науката.съдържа.знанието,.
но.тя.е.определен.дискурс,.който.трябва.да.го.превърне.в.опреде-
лен.продукт.или.услуга..Едва.в.качеството.си.на.продукт.или.услу-
га.знанието.придобива.формална.стойност..Ценността.на.процеса.
на.пораждане.на.знанието.като.човешки.артефакт,.да.се.говори.за.
знанието.в.качеството.му.на.ценност.сама.по.себе.си.и.да.се.влага.
етическа.значимост.в.самото.говорене.се.явява.нещо.напълно.из-
лишно.в.съвременността..И.именно.в.утвърждаването.на.тази.„из-
лишност“,.изчерпаност.и.ненужност.може.да.се.открие.ценността.
на.знанието.като.постмодерен.етически.феномен.и.дори.понятие,.
което.е.било.натоварено.с.особено.значение.от.Лиотар,.а.не.от.ети-
ката.на.науката.например..Така.Лиотар.с.косвени.средства.и.по.пътя.
на.описателните.характеристики.успява.да.свърже.съвременното.
състояние.на.знанието.с.етиката..В.този.аспект.за.постмодерните.
етически.понятия.може.да.се.говори.като.за.мултифункционални.
структури,. заместващи. модерните. етически. методи. и. опитващи.
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да.решат.проблеми,.свързани.с.класическите.философски.дисци-
плини..Типичен.пример.за.това.са.постмодерните.философски.по-
нятия.ризома. (коренище).и.симулакрум..Първото.ориентира.към.
друг.род.детерминизъм,.който.се.свързва.не.просто.с.промените.в.
и.на.конкретни.обекти,.които.промени.се.счита,.че.са.следствие.от.
външни.причини..Това.е.по-скоро.понятие,. заместващо.класиче-
ските.понятия.като.„причина.сама.по.себе.си“..Ризомата.обаче.не.
бива.да.се.разглежда.само.в.социокултурен.аспект.при.обяснението.
на.определени.процеси,.но.и.в.чисто.мисловен.план..Възможно.ли.
е.разглеждайки.нещата.в.онтологически.и.естетически.план.да.се.
наблегне.и.на.предполагаемата.им.етическа.страна?.Не.притежава.
ли. ризомата. изводи. за. подобен. поглед.. Гореизведеният. случай. с.
Лиотар.подсказва,.че.това.е.напълно.възможно.

Същото.се.отнася.и.за.понятието.симулакрум..Симулакрумът.
може.да.се.разбира.като.утвърждаване.на.определени.качества.в.
обществото. –. например. като. да. се. показваш. като. добродетелен.
според.обществените.разбирания,.мил,.чистосърдечен,.благодете-
лен.и.т.н..–.не.се.ли.прави.това.с.цел.реклама?.Не.се.ли.утвърждават.
по.този.начин.социални.(а.защо.не.по.косвен.път.и.капиталови).
структури?.Сериозният.въпрос.е.–.при.създаването.на.определен.
социален.образ.човекът.същият.ли.е,.какъвто.е.и.самият.образ?.И.
тук.симулакрумът.е.съвременният.заместител.не.просто.на.въпро-
са.за.лъжата,.но.и.предизвиква.размисли.относно.действителност-
та.като.изграждане.на.нравствеността.в.човека..Именно.във.връзка.
с.тези.проблеми.симулакрумът.се.превръща.и.в.постмодерно.ети-
ческо.понятие..

Последното.качество.на.постмодерните.етически.понятия.се.
свързва.с.изграждането.на.определен.текст,.тъй.като.последният.е.
необходимата.среда,.благодарение.на.която.понятието.е..В.това.се.
корени.и.основното.му.различие.от.останалите.етически.понятия..
Другите.етически.понятия.са.фундаментално.градивни,.те.предпо-
лагат.всеобщност.на.своето.приложение.–.във.всяка.среда.и.всеки.
текст..Постмодерното.етическо.понятие.предполага.обаче.текстова.
среда.със.строго.определен.за.конкретната.ситуация.конструиращ.
език..Именно.в.средата.на.текста.могат.да.се.преосмислят.и.всич-
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ки.останали.етически.понятия,.като.се.приема,.че.те.са.символни.
означения.на.контекста.на.определената.епоха,.която.се.полага.в.
определена.езикова.форма..Всъщност.постмодерната.етика.приема.
„принципи“,. които. са. в. пълен. разрив. с. установяването. на. наука.
или.полагането.на.терминология..А.те.са:.междучовешкото.отно-
шение.лице-в-лице.е.обзето.от.амбивалентност,.„моралните явле
ния по същество са нерационални“,.„нравствеността е нелечимо 
апоретична“.и.тя.не.може.да.бъде.универсализирана,.моралната.
отговорност.е.първичното.съществуване.на.Аза,.както.и,.че „мо
ралната отговорност предшества всеки ангажимент с Другия“,.
„отговорността няма основание – нито причина, нито опреде
лящ я фактор“(5)..Стремежът.на.постмодерната.етика.е.да.се.ос-
тане.плътно.до.„живия.живот“.такъв,.какъвто.той.е..В.този.смисъл.
всяка.терминология.се.превръща.в.излишна.

Колкото.до.разбирането,.че.е.възможна.само.до.известна.сте-
пен. употребата. на. категории. по. отношение. на. наследството. на.
постмодерната.етика,.то.тук.трябва.да.се.внесат.някои.задължител-
ни.уточнения.

Възможна.ли.е.употребата.на.категорията.като.средство,.с.ко-
ето.постмодерната.етика.борави.от.гледището Ј на.познавателен.
процес,.т.е.,.ако.тя.бива.възприемана.като.етическо.познание?.Нали.
тя.самата.изявява.претенциите.да.пресъздава.реалността.в.пълен.
обем.и.следователно.тя.трябва.да.представлява.едновременен.акт.
на.познание,.паралелно.действащ.и.отразяващ.действителността.?.
Дори.и.да.се.приеме.за.етическо.познание,.то.това.е.познание.раз-
лично.от.познавателния.процес..Колкото.до.категорията.като.поз-
навателен.конструкт,.то.тя.се.вмества.в.следното.пояснение:

„Преди това искам да дам предварително още обяснението 
на категориите. Те са понятия за един предмет изобщо, чрез кой
то нагледат на този предмет се смята като определен с оглед на 
една от логическите функции за съждения.“ (6);

„Категорията значи вече предпоставя свързване.“ (7)
Ясно.е,.че.постмодерната.етика.определено.не.предполага.точ-

но.Кантовата. концепция. за. познанието..Ако.изобщо. е. възможно.
да. се. говори. за. етическо. познание. при. постмодерната. етика,. то.
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последното.би.имало.по-скоро.общи.характеристики.с.интуиция-
та.като.понятие.при.Бергсон,.отколкото.би.представлявало.„вмес-
тилище“. на. рационални. конструкти..И. имайки. предвид,. че. като.
методология.постмодерната.етика.е.по-близка.на.деконструкция-
та. при. постструктурализма. (Дерида),. то. едва. ли. гореспоменати-
те.твърдения.за.категориите.в.качеството.им.на.чисти.разсъдъчни.
понятия.биха.могли.да.бъдат.използвани. за.нуждите.на.постмо-
дерната. етика..Пример. за. това. е. „Другия“. като. възлово. понятие.
от.постмодерността..Ако.въпросното.понятие.придобие.статута.на.
категория.в.чисто.познавателния.аспект.на.категорията.като.такава,.
тогава.трябва.да.се.уточни.как.то.предполага.свързване.и.как.то.съ-
ществува.като.априорна.структура.на.разсъдъка..Ако.се.погледнат.
ученията.на.първите.представители.на.постмодерната.етика.(Ле-
винас).и.се.стигне.до.един.от.най-автентичните Ј представители.
(Бауман),.ще.стане.ясно,.че.априорните.структури.са.несъвмести-
ми.като.обяснителен.конструкт.със.самата.концепция.на.постмо-
дерността..Дори.и.да.се.появи.нещо.подобно,.то.изобщо.не.бива.
да.се.свързва.с.понятието.„категория“..Освен.това,.мисловният.ход.
при.разглеждането.на.категорията.като.познавателен.елемент.е.на-
пълно.различен.от.идеята.за.въвеждането.на.категориален.апарат.в.
науката..Ако.ли.пък.категорията.се.приеме.за.една.от.най-общите.
форми.на.действителността,.както.прави.например.Аристотел,.то.
също.така.съждението.„категории.на.постмодерната.етика“.е.не-
правомерно,.защото.в.случая.действителността.е.тъждествена.на.
битието,.а.битието.е.понятие,.което.е.само.по-мощен.не-етически.
компонент. при. обяснението. на. етическите. явления.. Ненапразно.
понятието.„морална.гаранция“.и.при.Левинас,.и.при.българските.
автори.(Мария.Димитрова).притежава.метафизически,.а.не.онто-
логически.смисъл..Следователно.категорията.като.битиен.аспект.
от.действителността.е.неприложима.към.постмодерната.етическа.
перспектива..Оказва.се.обаче,.че.категорията.като.чисто.етически.
субстрат.е.също.неприложима.за.постмодерната.етика.

Очевидно.тук.най-ясно.се.открива.релативизмът.на.ценности-
те. и. постоянството. на. етическите. идеали. в. индивидуалистичен.
контекст..Автономната.моралност.не.може.да.съществува.в.един.
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предварително.зададен.етически.кодекс..Когато.говорим.за.ситуа-
циите,.в.които.моралните.норми.вече.не.диктуват.и.не.налагат.как-
то.в.миналото,.безспорно.би.трябвало.да.се.обърне.необходимото.
внимание.на.феномените,.свързани.с.властта,.морала.и.знанието..
Проблемът.обаче.се.състои.преди.всичко.в.откриването.на.взаи-
мовръзката.между.трите.фактора,.движещи.обществените.сили.и.
процеси,.които.същевременно.са.и.базовите.компоненти,.решава-
щи.до.голяма.степен.съдбовния.ход.на.много.социални.явления.и.
структури..

Така.формулирана.тематиката.на.настоящия.контекст.на.раз-
глеждане.на.властта.и.морала,.в.съзнанието.неизбежно.би.се.поя-
вило.едно.противопоставяне,.едно.явно.разграничение.между.тях.
двете..Това.противопоставяне.определено.не.се.намира.в.полето.
на.формалната.логика,.предполагащо.представата.за.„разграниче-
ние.на.нещо.от.нещо“.в.даден.контекст.на.разглеждане;.накратко.
–.целта.на.това.изложение.не.се.състои.в.грубото.противопоставя-
не.на.властта.и.морала,.и.от.тази.позиция.да.се.дадат.съответните.
аргументи.от.действителността..(8).Също.така.определено.няма.да.
се.конкретизираме.в.основополагането.на.едно.разбиране.на.влас-
тта,.знанието.(9).и.морала.от.позициите.на.диферирането.(10).(le.
Diffеrend.–.Лиотар)..В.по-нататъшното.изложение.ще.се.открият.
сходни.черти.с.възгледите.на.Лиотар,.но.те.няма.да.бъдат.„пътевод-
ната.светлина“.на.този.текст..

Ще.покажем:.как отделният субект формира в съзнанието 
си феномените власт, знание и морал, как чрез така формира-
лите се феномени той се самовписва в обществения дискурс. 
Ще.тръгнем.от.идеята. за. термина. le.Differend..Той.идва.от. една.
доста.опростена.представа.–.правилата.за.решаване.на.конфликта.
и. излизането. от. него. идват. от. отсрещната. страна,. тези. правила.
принадлежат.на.отсрещната.страна.и.моята.аргументация.съответ-
но.е.имплицитно.положена.там..В.действителност.другата.страна.
се. самолегитимира,. създавайки. устойчиви. структури,. в. които. аз.
трябва.да.се.влея..И.оттук.идва.един.дълбоко.комплексен.проблем.
(той. е. както.феноменологически.и. херменевтически,. така.и. ети-
чески.и.социален).–.дори.и.да.бъде.постигнат.консенсус,.все.пак.
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постига.ли.се.диалог?.Дали.все.пак.представата.за.постигането.на.
универсален.консенсус.в.процеса.на.„общуване“.между.различни-
те.социални.структури.(прослойки.и.системи.и.др.).е.представа.за.
нормално.разбирателство.или.е.просто.представа.за.осъвместява-
нето.на.позиции.с.цел.получаването.на.формална.картина,.която.
би.трябвало.да.легализира.желаната.власт.на.всички.участници,.
встъпващи.в.„социален.диалог“?.И.най-накрая.–.дали.все.пак.нали-
чието.на.тази.формална.картина,.„формула.на.консенсуса“.не.носи.
в.себе.си.трагичен.момент.на.неразбиране.на.Другия?.Предполага-
ме,.че.така.получилият.се.консенсус.предполага.и.един.своеобра-
зен.език,.въз.основа.на.който.биха.могли.да.се.разчетат.стъпките.на.
един.системодействащ.и.системомислещ.(11).субект..

Ако.Ницше.твърди,.че.съществуват.само.интерпретации,.а.не.
факти,.ако.част.от.постмодерното.мислене.(целенасочено.не.упо-
требяваме.термина.„философия“).се.занимава.с.анализа.на.автен-
тичността.на.движещия.механизъм.на.социалното.тяло,.то.същест-
вуват.факти,.чиито.генезис.би.трябвало.да.бъде.изследван..И.ако.се.
следва.традицията,.завещана.от.Мамардашвили,.биха.могли.да.се.
категоризират.тези.факти.с.термина.„факти.на.социалното.съзна-
ние“..Именно.фактите.в.този.си.аспект.могат.да.бъдат.изследвани.
с.цел.проследяването.на.генезиса.на.понятията.власт,.знание.и.мо-
рал.в.постмодерната.преспектива.

Тук.съществува.още.един.съществен.момент.от.въпросния.ге-
незис,.върху.който.ще.акцентираме..Със.самата.идея.за.създава-
нето.на.дадена. система,. създателите Ј влагат. в.нея.нагласата. си.
да.преследват.получаването.на.единен.смисъл.(12)..Същите.тези.
създатели.се.стремят.към.консенсус.с.цел.запазването.на.цялото.
разнообразие.от.автентични,.творчески.смисли,.което.биха.могли.
да.породят..В.това.собствено.се.състои.и.идеята.за.дискурсна.етика.
на.Хабермас..Съвременното.състояние.на.създаването.на.каквито.
и.да.било.системи.показва.наличието.на.един.неприятен.момент.
–.поддържането.на.единен.социален.смисъл.налага.нуждата.от.от-
делянето.на.неимоверно.много.време,.т.е..всичкото.онова.време,.
което.бива.отделяно.за.смислите,.(поддържащи.и).произтичащи.от.
индивидуалния.Lebenswelt..И.това.не.е.онова.време,.което.се.има.
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предвид.чрез.израза.„Не.намирам.време.за.хобито.си,.имам.страш-
но.много.работа!“,.а.онова.екзистенциално.време.и.енергия,.които.
са.нужни.за.поддържането.на.установената.територия.в.системата,.
просто.и.единствено.с.цел.поддържането.на.установената.терито-
рия..Субектът.в.системата.се.ръководи.от.мисълта,.че.зад.създава-
нето.на.тази.територия.стои.ценността.на.смислите,.пораждащи.
неговите.индивидуални.творчески.заложби..Поддържането.на.тази.
територия.предполага.наличието.на.определени.властови.ресурси,.
които.биха.предположили.определена.промяна.в.системата,.но.не.и.
нейното.унищожаване..Това.поддържане.се.изразява.в.технологич-
ната.сила.на.властта..Зад.творческите.смисли.стоят.ценности(13),.
които.ценности.предполагат. също.така.и.моралното. зачитане.на.
творческите. смисли. в. Другия.. В. случая. властовите. ресурси. и.
ценностите.съвпадат,.като.трябва.да.се.отбележи,.че.при.пораж-
дането.на.социален.риск.се.наблюдава.налагането.на.имагинерни.
морални.максими.от.самите.властови.ресурси..Риск.се.поражда.с.
наближаването.на.дискомфорт,.който.дискомфорт.притежава.дъл-
боки.онтологически.характеристики..Те.се.коренят.във.факта,.че.
субектът.приема,.че.неговата.територия.в.системата.трябва.да.се.
поддържа.с.простата.надежда,.че.тези.смисли.ще.се.възпроизвеж-
дат.във.времето.и.няма.да.останат.незабелязани..Проблемът.е,.че.
технологията. на. поддържаната. територия. и. същите. тези. смисли.
нямат.общи.допирни.точки..Така.субектът.живее.с.идеята.и.пред-
ставата.за.тези.смисли,.но.не.и.с.тях.самите..Той.просто.живее,.за.
да.обслужва.системата..(Вж:.световно.известната.книга.на.Джордж.
Оруел.„1984“.(14).).Хайдегеровата.идея,.вместена.във.въпроса.за.
питането.за.битието,.се.трансформира.във.въпроса.за.питането.за.
системата.(15)...

Да.се.каже,.че.системата.създава.същности.е.все.едно.да.си.
представим.как.„всемогъщия“.барон.Мюнхаузен.се.самоизважда.
от.езерото.след.като.се.е.хванал.за.яката.си..Системата.създава.нор-
ми.и.съответните.аргументи,.на.основа.на.които.знанието.се.спряга.
и.легитимира..

Още. по-опасно. е. положението. е. в. съвременната. ситуация.
на. глобализация..На. гигантската. система.референт. се.приписват.
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функциите.на.самодействащ.социален.модел.(става.дума.за.обще-
ството.в.световен.план)..В.този.случай.се.получава.система.от.без-
крайно.много. легитимни. значения. и. съответно. безкрайно.много.
нелигитимни,. които. би. следвало. да. попаднат. под. действието. на.
социалните.норми..Легитимните.просто.утвърждават.моята.ситуа-
ция,.като.по.този.начин.се.получава.огромна.констелация.от.озна-
чения,.които.за.мен.притежават.просто.информационна.функция..
Ако.разгледаме.как.конкретният.човек.в.конкретната.ситуация,.в.
качеството. си.на. субект. в. това. общество,. не. се. стреми.да. проу-
мее.същността.на.легитимните.значения.на.властта.или.го.прави.
дотолкова,. доколкото. се. опитва.да.представи. значенията. от. своя.
вътрешен. свят. пред. останалото. общество.. Това. води. до. доста.
опасни.последици,.защото.значенията.се.превръщат.в.елементарно.
знание,.което.се.ползва.с.технологични.цели,.с.аргумента,.че.„не.
преча“.с.нещо“.кой.знае.какво“.на.другите..Такова.отношение.към.
знанието.има.опасни.последици..Така човек се превръща в прено
сител на властта благодарение на самовписването си като акти
вен субект в технологичното действие на властта, благодарение 
на приемането на активната си роля в социалните си отношения 
и може би найважното – благодарение на превръщането на съ
щите тези отношения във властови структури и властови изме
рения, продуциращи норми. 

Дотук.се.говори.за.властта.и.знанието.в.служба.на.властта,.кое-
то.бива.легитимирано.от.нея..С.оглед.на.постмодерната.перспек-
тива,.ще.се.позовем.най-вече.на.разбирането.за.властта.при.Фуко..
Преди. всичко. властта. е. човешки.феномен,. при. който. на. преден.
план.е.изведена.разликата.и.умението.на.едни.хора.да.се.налагат.и.
структурират.възможно.поле.на.действие.на.други..Тук.властта.е.
дълбоко.вкоренена.в.обществените.отношения..Животът.в.обще-
ство.означава.и.взаимно.влияние..От.всичко.това.следва,.че.влас-
товите.връзки.са.продуктивни..Властта.и.това,.което.я.поддържа.
и.я.прави.приемлива.е,.че.тя.прониква,.„продуцира.неща,.причи-
нява.удоволствие,.формира.познание,.продуцира.дискурс“..В.един.
такъв.момент.в. съществуване.на.човека,. властта.е. „власт“.която.
формира,. създава,.разграничава.индивидуализира,.дисциплинира.
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и.също.така.препречва.и.разграничава.личностното.поле.за.дейст-
вие..Всъщност.властта.е.комплекс.от.връзки.на.по-високо.или.по-
ниско.ниво.

.Читателят.с.право.би.попитал.–.а.къде.е.моралното.в.тези.со-
циални.отношения?

.Досега.се.разгледа,.че.знанието.по.принцип.променя.статута.
си.през.епохите.(което.за.разлика.от.схващането.на.Лиотар.се.про-
меня,.когато.обществата.навлизат.в.т..нар..постмодерен.период).и.
знанието,.което.е.форма.(субстанция.–.Фуко).е.пластично.и.бива.
легитимирано.от.властта..Властта.я.възприемаме.като.особена.ди-
намика,.вложена.във.властовите.отношения.и.носена.от.структури-
те.на.отделните.индивидуални.съзнания..Така.същите.тези.съзна-
ния.стават.носители.на.легитимираното.знание..

Отговорът. обаче. не. е. еднозначен..Левинас. говори. за. особен.
поглед.по.отношение.на.Другостта.–.по.принцип.Другостта.е.впис-
вана. в. онтологични. категории. и. специфики,. непосредствената.
Другост. е. мислена. онтологично..Накратко,. Другостта. е. мислена.
през.същността и нейното самоосъществяване..Напротив,.смята.
Левинас,.Другостта.трябва.да.се.възприема отвъд битието..Тя.не.
е.в. същността,. защото.в.противен.случай.би.била.квалифициру-
ема,. а. оттук.и.подчинявана..Другото.на.битието.осмисля. самото.
битие,. другото. на. битието. е. осъзнаването. на. необходимостта. от.
непосредствена. близост..Дотук. с.Левинас.. Едва. тогава.ще. сме. в.
състояние.да.се.докоснем.до.всички.смислови.значения,.намиращи.
се.в.преживяванията.на.Другия..А.именно.тези.смислови.значения.
предполагат.дълбочината.на.автентичността.на.знанието,.което.се.
поражда.в.Другия..Едва.тогава.имаме.знанието.в.неговата.специ-
фична.същност..И.това.е.моралната.„измеримост“.на.знанието.–.не.
грубата.технологизация.при.легитимирането.му,.а.най-вече.емпа-
тия.по.отношение.на.Мен.и.на.Другия..Тази.емпатия.ще.ни.насо-
чи.към.знанието,.тъй.като.ние.ще.имаме.умение.да.анализираме.
генеалогията.на.това.знание,.основана.на.смисловите.значимости.
в.нашите.вътрешни.светове..И.това.умение.би.било.просто.една.
гола.психологическа. характеристика,. ако. липсваше.осъзнаването.
на.необходимостта.от.постигането.на.това.умение,.неподаващо.се.
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на.квалификации..Именно.в.това.се.вижда.отношението.на.морала.
към.знанието,.за.разлика.на.отношението.на.властта.към.знанието..
И.тук.се.крие.идеята.на.настоящето.изследване..При.разминаването.
на.тези.два.момента.(в.които.„власт-знание“.взима.превес.над.„мо-
рал-знание“.се.стига.до.генезис.на.социалния.риск..Той.се.появя-
ва.при.преутвърждаването.на.нов.тип.остойностяване.на.знанието.
–.то.служи.за.удържането.на.социалната.система.и.по-специално.
на.нейните.властови.механизми,.без.обаче.знанието.да.прераства.в.
разбиране,.разбиране.или.осъзнаване.на.неговия.генезис..В.случая.
самата.система.симулира.същността.на.знанието,.по.отношение.на.
знанието.тя.е.един.огромен.симулакрум.(16)..Това.обаче.не.води.до.
проумяване.на.така.действащите.технологии,.както.и.до.осъзнаване.
на.нуждата.от.тяхната.промяна,.а.самата.симулация.има.за.цел.ут-
върждаването.на.конкретни.инфраструктури,.водещи.от.своя.страна.
до.утвърждаването.на.системомисленето.в.общественото.съзнание..
И.тук.отново.дебне.риск.–.ами.ако.същностното,.истинското.знание.
попадне.в.неконтролируеми.ръце,.ако.самото.знание.по.някакъв.на-
чин.се.„отвърже“.и.разруши.действащата.инфраструктура?(17).Из-
глежда,.че.технократичното.гледище.по.отношение.на.перформа-
тивността.на.знанието.не.е.в.състояние.да.отговори.логично.на.този.
въпрос,.а.само.да.изпълни.обществото.с.обещания,.че.благодарение.
на.законовата.си.структура.ще.обхване.всичките.тези.социални.ри-
скове..Но.само.властовото.обхващане.ще.доведе.до.превръщане.на.
обществото.в.глобално.рисково.общество..В.този.смисъл.знанието.
вече.не.е.ценност.сама.по.себе.си,.а.технологичен.елемент,.легити-
миращ.системомисленето..В.този.аспект.се.променя.и.моралното.
съзнание,.съзнанието.по.отношение.на.Другия..

Знанието.губи.своята.съкровеност.в.качеството.си.на.разбул-
ване.на.тайните.на.света..То.е.продукт.и.производителна.сила.ед-
новременно..Моето.отношение.към.Другия.е.също.променено.–.то.
се.е.превърнало.преди.всичко.в.отношение,.представляващо.отно-
шение.към.частица.от.системата..В.този.ред.на.мисли.етиката.не.
предполага.моралността.в.качеството.си.на.израз.на.категорически.
императив.(Кант),.а.предполага.самата.себе.си.като.цяла.база.от.
хипотетически.императиви. (Кант)..Съкровеността.на. знанието.и.
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продуцирането.плюс.отношението.ми.към.Другия,.който.продуци-
ра.знание.са.феномени.на.категорическия.императив..„Аз“.уважа-
вам.и.ценя.Другия.не.просто.защото.той.продуцира.някакво.нужно.
ми.знание,.а.заради.онтологическата.значимост.на.самия.процес.
на.продуциране.на.знанието.от.Другия.–.в.това.собствено.виждам.
съкровеността. на. морала. по. отношение. на. знанието.. Напротив,.
днешната.ситуация.на.знанието.предполага.него.самото.като.про
дукт,.а.не.като.съкровеност..Самото.предполагане.на.възприема-
нето. на. знанието. като. продукт. е. социален. риск.. Окончателният.
извод.е,.че.не.се.обявява.краят.на.знанието.в.качеството.си.на.та-
кова.(и.вероятно.преминаване.към.някаква.епоха.на.не-знание.или.
просто.използване.на.натрупаните.ресурси.до.настоящия.момент),.
а.се.прави.опит.да.бъде.обявен.край.на.интенциите,.насочени.към.
осъзнаването.на.знанието.такова,.каквото.е..Освен.това.знанието.се.
акумулира,.за.да.се.използва.пълно.и.целенасочено.от.регулативни-
те.механизми.на.властта.

1..Бауман Зигмунт, „Постмодерната.етика“,.изд.,.„ЛИК“,.С.,.2001.г.,.
стр.8..

2..Анализът. се. основава. на:.Аренд, Х.. Човешка. ситуация,.С.,. 1997;.
Бауман, З..Постмодерната.етика,.С..2001;.Дал, Р..Понятие.за.власт,.С..1957;.
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ящето.С.,.2005;.Левинас, Е..Другояче.от.битието.или.отвъд.същността..С.,.
2002;.Левинас, Е..Другост.и.трансцендентност..С.,.1999;.Лиотар, Ж–Ф..
Состояние.постмодерна,.М.1999;.Липовецки, Ж., Себастиен Ш..Хипермо-
дерните.времена,.С..2005;.Фуко, М..Генеалогия.на.модерността,.С.,.1991;.
Хабермас, Ю..Философският.дискурс.на.модерността..Дванадесет.лекции.,.
С.,.2000;.Хабермас, Ю..Философия.на.езика.и.социална.теория,.С.,.1999;.
Хайдегер, М..Същности,.С..1993;.Bauman, Z. Intimations.of.postmodernity,.
L.,1992.

3..Под.„вън.от.обсега.на.постмодерната.етика“.имам.предвид.вън.от.об-
сега.от.инструменти,.които.тя.използва..Въпросните.понятия.от.първия.тип.
определено.не.могат.да.бъдат.отхвърлени.от.нея;.нещо.повече,.в.малко.по-
различен.смисъл.те.дори.се.превръщат.в.основен.обект.на.изследването Ј.

4..Нещо.подобно.са.даренията.и.рекламите,.които.„засмукват“.интере-
са.и.го.създават.така,.както.те.пожелаят.
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5..Пак.там,.стр.20..
6..Кант Имануел,. „Критика.на.чистия.разум“,.изд..на.БАН,.София,.

1992.г.,.стр..167..
7..Пак.там,.стр..170..
8..Дори.в.един.бъдещ.аспект.аз.рязко.ще.се.разграничавам.от.подобен.

тип.изследвания,.целящи.по-скоро.привличането.на.вниманието.на.широ-
ката.общественост.–.изследвания,.характерни.предимно.за.журналистиче-
ската.есеистика..

9..Тук.няма.да.се.има.предвид.точно.етическото.познание..
10..Добре.известната.полемика.на.Жан-Франсоа.Лиотар.и.Юрген.Ха-

бермас.ще.стои.встрани.от.това.изследване.и.само.частично.ще.покрива.
представите,.изложени.в.него.

11..Под.„системодействащ.и.системомислещ.субект“.разбирам.субект,.
който.е.ориентиран.към.създаването.на.система.съвместно.с.други.субекти,.
от.които.той.би.могъл.да.има.максимум.полза.и.да.дава.на.другите.минимум.
от.своите.усилия..В.случая.„системомисленето“.означава.не.просто.пред-
става.за.получаването.на.власт,.но.и.преди.всичко.поглед.към.тази.система.
като.нещо,.което.е.потенциален.ресурс.на.точно.моята.власт..Така.конкрет-
но. се. работи. за. системата,. която. трябва.да. се.поддържа.не. с.морални,. а.
със.социално-технологични.средства..Например.аз.ще.направя.дарителска.
кампания.не.от.морални.подбуди.с.цел.подпомагането.на.изоставени.деца,.
а.с.ясната.мисъл.да.утвърдя.обществения.си.имидж..Факт.е.също.така,.че.
средствата.за.организирането.на.кампанията.могат.да.надвишат.средствата.
събрани.от.дейността.на.кампанията..Тъжен.пример.за.това.отношение.е.
серията.от.благотворителни.концерти.под.надслов.„Life.Aid“,.организирани.
в.помощ.на.гладуващите.в.Африка..

12.. Например. футболът. е. типичен. социален. спорт.. Представете. си.
само.какъв.хаос.би.настъпил,.ако.играчите.си.поставеха.за.основна.цел.да.
изкарват.топката.в.корнер,.а.не.да.вкарват.голове!.Хаос.би.настъпил,.ако.
също.така.вратарят.заиграе.например.като.опорен.халф..

13..Може.да.се.каже,.че.това.са.ценности,.дошли.в.съзнанието.на.субе-
кта.при.воденето.на.добродетелен.начин.на.живот..В.този.аспект.смятам,.че.
стойността.на.смислите.и.моралното.съзнание.просто.съвпадат.

14..Оруел.описва.Министерство.на.Истината,.поддържащо.изкуствено.
създадена.социална.структура,.полиция.на.мисълта.(която.трябва.да.уни-
щожава.всички.смисли,.които.както.казах.са.плод.на.Lebenswelt-а.на.отдел-
ния.човек),.„две.минутка.на.омразата“,.двумисъл.и.много.други.моменти,.
отразяващи.стъпкването.на.партиципационния.смисъл..Главният.герой.на.
книгата.–.Уинстън.Смит.се.„осмелява“.да.си.задава.въпроси.за.миналото.
(всъщност.в.книгата.дори.не.съществува.история.и.историческо.време,.а.съ-
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ществува.отправна.структура,.чиито.символ.е.митичната.личност.Големия.
Брат),.той.се.стреми,.криейки.се,.да.научи.нещо.повече.за.системата.

15..Но.апогеят.на.появата.на.властта.се.крие.в.риска.и.окончателното.
решение.на.Уинстън.Смит.да.заобича.Големия.Брат..И.тук.се.крие.голямата.
разлика.между.членовете.на.Партията.и.пролите.–.низша,.оскотяла.каста,.
съставляваща. 85.%. от. обществото.. Пролите. действително. не. проумяват.
нищо,.те.просто.живеят,.не.се.интересуват.от.генезиса.на.собствените.си.
смисли..Партийните.дейци.и.Партядрото.на.Океания.осъзнават,.че.е.нуж-
на.тази.представа,.тази.единна.идея,.която.трябва.да.поддържа.системата..
Оруел.дори.казва,.че.няма.значение.дали.съществува.Големия.Брат..И.все.
пак.истината.е.в.пролите.–.заключава.Оруел..Може.би.защото.при.тях.сис-
темомисленето.не.е.все.още.утвърдено.с.достатъчна.сила.

16.. Друг. е. проблемът,. че. самото. общество. залива. своите. граждани.
с.факти,.че.знанието.се.било.развивало.като.в.случая.се.дават.уж.близки.
до.общественото.съзнание.примери.–.например.с.автомобилостроенето.и.
информационните.технологии..Неоспорим.технически.факт.е,.че.класичес-
кият.бутален.двигател.с.вътрешно.горене.не.е.помръднал.и.с.„милиметър“.в.
същностното.си.развитие.след.изобретяването.му.от.Николаус.Отто.и.Отто.
Ланген.през.1867.г.;.същото.важи.и.за.съвременния.компютър,.работещ.на.
принципа.на.кондензатора,.благодарение.на.което.се.въвежда.и.двоичната.
система.с.„0“.и.„1“.–.или.има.в.кондензатора.електрически.ток,.или.няма..

17..Бихме.могли.тогава.да.говорим.за.феномена.„престъпност.с.бели.
якички“..Особен.вид.измама,.отнасяща.се.до.социално-съзнателно.подривна.
дейност.на.всеобщо.приетите.закони..Идеята.е,.че.който.притежава.власто-
вите.ресурси.може.да.използва.знанието.за.подривна.обществена.дейност..
Дялове.и.акции.на.дадена.компания.се.притежават.от.индивиди,.знаещи.че.
компанията.подлежи.на.продажба..Точно.тези.индивиди.използват.своите.
знания.и.власт,.за.да.предизвикат.удар.и.срив.на.борсовите.пазари..На.при-
мер.1980.г..Дрексел.Бърнъм.Ламберт.–.инвестиционна.банка.прави.подобни.
удари.в.рамките.от.650.милиона.до.1.милиард.долара..
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3. ЕТИЧЕСКИ КОДЕКСИ И РИСК3

Зададеното. отношение. етически. кодекси-риск,.мислено.през.
призмата.на.морала,.се.нуждае.предварително.от.едно.полагане.на.
фона,.върху.който.след.това.да.се.впише..Затова.проблемът.за.ри-
ска,.при.цялата.му.многообразност,.ще.бъде.очертан.най-напред.
изясняващо,.откъм.взаимодействието.му.с.техниката.и.консумизма..
Оттук.вече.конкретно.ще.бъде.изяснена.неговата.връзка.с.морала.
през.етическите.кодекси..При.това.ще.се.покаже.тяхната.специфич-
на.функция.и. роля. в. съвременното. глобализиращо. се. общество..
Преминаването.през.детайлите.ще.се.търси,.доколкото.позволява.
схващането.на.единството.и.пълнотата.на.картината..В.края.на.тази.
перспектива,.обаче,.се.стига.до.въпроса.какво.значи.рискът.да.бъ-
деш.морален..Моралният.риск.се.нуждае.от.същностно.етическо.
определение..Търсенето.на.същността.отваря.хоризонти..

Самата.несигурност.на.съществуването.носи.със.себе.си.и.пи-
тането.за.риска..Днес,.обаче,.сякаш.сме.станали.по-чувствителни.
към.осмислянето.на.тази.проблематика.изобщо..От.понятие,.пър-
воначално.свързано.с.икономическата.сфера,.той.се.разпростира.
като. обяснителен.принцип. за. различни. области.и. сфери.на. дей-
ност..Като.особено.важно.се.извежда.и.отношението.му.с.морала,.
тъй.като.разкриването.на.същността.на.риска.е.свързано.с.поставя-
нето.на.множество.морални.проблеми.и.дилеми..

По-общо.рискът.може.да.се.дефинира.като.ситуация.на.неси-
гурност,.която.е.свързана.с.очакваната,.вероятна.възможност.за.пре-
търпяване.на.загуба.(1).Тук.ще.спрем.на.две.перспективи.относно.
приемането.на.риска,.които.могат.да.се.очертаят.като.фонови,.или.
стоящи,.в.известен.смисъл,.„мета“.по.отношение.на.проблема..Те.
са.свързани.с.въпроса.доколко.рискът.може.да.бъде.желано.състо-
яние..Тук.са.възможни.два.общи.и.противоположни.един.на.друг.
отговора..От.една.страна,.той.се.разбира.като.нещо.нежелателно,.
което.може.да.прието.само.в.краен.случай,.но.винаги.трябва,.по.

3.  Иван Миков, докторант в секция „Етика“, Институт за фи-
лософски изследвания, БАН 

С.подкрепата.на.фонд.“Научни.изследвания”,.МОН.
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възможност,.да.бъде.контролирано..От.друга.страна.е.разбирането.
за.риска.като.търсено.и.желано.състояние..Какви.са.смислите,.оба-
че,.които.се.внасят.в.тези.две.позиции,.какво.ни.говорят.те?.

В. отношение. към. първата. отбелязана. перспектива,. за. риска.
като.заплаха,.най-често.тук.се.инкорпорира.една.интерпретация.за.
риска.през.проблема.за.техниката,.която.се.разглежда.като.основен.
източник.на.рискове.в.съвременното.общество..Посочва.се.проме-
неният.характер.на.техниката.днес,.в.сравнение.с.предишните.епо-
хи,.превръщането Ј в.една.напълно.затворена.и.само-достатъчна.
тотална.система,.въвличаща.природата.и.човека.в.едно.подчине-
но.отношение..Самата.техника.създава.рискове.и.проблеми,.които.
иначе.не.биха.се.появили,.като.обещава.да.ги.коригира.и.овладее.
чрез.разгръщането,.развитието.си,.т.е..„колкото.повече.„проблеми“.
поражда.технологията,. толкова.повече.технология.е.необходима..
Само. технологията. може. да. „подобри“. технологията...“(2).. Като.
съществено.за.този.тип.взаимовръзка.на.техниката.със.самата.себе.
си,.се.извежда.„независимостта.на.средствата.от.целите....господ-
ството.на.средствата.над.целите“.(3),.техника.заради.самата.тех-
ника,. пораждаща.проблеми..В. тази.интерпретация,. обаче,. вече. е.
предпоставено. едно. отношение. към. техниката. като. източник. на.
проблеми,. заплахи,. опасности,. което. сякаш. остава. неотрефлек-
тирано,. доколкото. се. опитва. да. представи. въпроса. за. техниката.
външно..

Затова. тук. би. следвало. да. се. отбележи. една. друга. позиция.
към. техниката,. даваща. по-пълно,. същностно. разбиране. на. този.
въпрос..Хайдегер.отбелязва,.че.ние.никога.няма.да.осмислим.същ-
ността. на. техниката. „докато.просто.мислим. за. нея,. ползваме. я,.
управляваме.я,.или.я.избягваме“.(4)..Всичко.това.само.би.довело.
до.някаква.форма.на.отричане,.отхвърляне.или.пък.утвърждаване,.
без. при. това. да.може. да. се. докоснем. до. същността. на. предме-
та,.в.един.безкраен.кръговрат.pro et contra..Макар.формата.на.съ-
временната.техника.да.се.е.променила.много.в.сравнение.с.древ-
ността,.все.пак.е.запазила.същностната.си.характеристика.–.тя.не.
е. само.и.просто. средство,. тя. е. „вид.разкриване.на. скритостта“,.
същността.на.τεχνη се.заключава.„съвсем.не.в.манипулациите,.не.
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в.прилагането.на.средствата“,.а.тъкмо.в.това.споменато.„разкри-
ване“,.сродно.с.творенето.(ποιησις).(5)..Така.техниката.трябва.да.
бъде. разбрана. като. човешки. начин. за. изявяване. на. истината. на.
предмета,.т.е..като.едно.същностно.отношение.на.човека.в.света..
Не.става.въпрос.за.някакво.разпускане.на.средствата.в.техниката,.
което.да.е.без-целно.или.само-целно.търсене.на.едно.по-широко.
експлоатиране.на.човека.и.природата..Това.може.да.бъде.обяснено.
чрез. схващането. за. нашия. свят. като. свят. на. „екотехнията“. (Ж.-
Л..Нанси),.т.е..„светът,.чийто.космос,.природа,.богове,.завършена.
система.в.своето.най-дълбоко.сцепление.се.излага.като.техника“.
(6)..Тук.човекът.и.природата.биват.включени.в.една.полиморфна.
цялост. към. системата,. оформена. от. техниката.. Случва. се. едно.
вграждане.на.природното.към.техническото,.даващо.екотехнията,.
която.„променя.проекциите.на.линеарните.истории.и.на.висши
те.цели.с.разпростирания.във.времето“(7)..Всъщност.това,.което.
имаме.не.е.„освобождаване“.на.средствата.от.целите,.а.една.„де-
конструкция.на.целите“,.заличаването.и.избледняване.на.висшите.
цели,.както.те.са.мислени.преди.в.историята.на.западната.култура..
Освобождаването.от.висшите.цели.съвсем.не.е.при.това.обаче.и.
загуба.на.всякакви.цели..И.все.пак.има.риск,.свързан.с.техниката,.
пред.който.е.изправен.човека,.но.какъв.е.той.и.с.какво.се.свърз-
ва.в. тази.перспектива?.В.основата.на. това,. което.определя.тази.
ориентация.на.човека.към.техниката,.според.Хайдегер,.стои.нещо.
по-дълбоко,.изначално.и.не-техническо..Това.е.тази.„под-ставка“.
(Gestell),.която.задава.насоката.на.техническото.боравене.със.све-
та.и.„управлява.същността.на.съвременната.техника“.(8)..Имен-
но.в.релацията.към.тази.„под-ставка“.човекът.застава.пред.риск..
Рискът.тук.е.както.в.отношението.към.самия.човек,.които.може.
да.започне.да.вижда.себе.си.като.някакъв.обект.на.техниката,.като.
нещо.стоящо-в-наличност.(ZumBestandwerden),.така.и.към.всич-
ко.съществуващо,.представяйки.си.техническото.разкриване.като.
единствено.възможното.извеждане.на.скритото..При.това,.обаче,.
трябва.да.се.отбележи,.че.„техниката.сама.по.себе.си.не.е.опасна..
Няма.никакъв.демонизъм.на.техниката,.но.има.тайна.на.нейната.
същност“.(9)..Удържането.на.баланса.в.отношението.към.приро-
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дата.и.човека.през.техниката.е.възможност.да.се.удържи.риска,.съ-
провождащ.задачата.на.човека.за.разкриване.на.действителността..
Техниката.е.възможност.за.осъществяване.на.човека.и.разкриване.
на.истината..Освен.това.светът,.вървящ.по.пътя.на.техническото.
господство.на.човека,.не.е.лишен.от.ценности..В.основата.на.това.
отношение.към.техниката.вече.са.положени.определени.ценности,.
които.определят.пътя..Фактът,.че.днес.техниката.заема.такова.мяс-
то.има.в.основата.си.ценностни.предпоставки.

Втората.спомената.фонова.перспектива.към.риска.се.свързва.
с.интерпретацията.на.съвременността.през.парадигмата.на.консу-
мизма. (10)..Съвременното.консумистко.общество,.в.което.вече.е.
достигната.една.степен.на.удобство,.комфорт,.се.изправя.пред.един.
ключов.проблем:.„колкото.по-удобен.е.животът,.толкова.по-малко.
е.насладата“.(11)..Попадайки.в.кръговете.на.удобството.и.скуката.
човек.не.може.да.получи.истинско.удовлетворение.и.тъкмо.поради.
това.открива.„опасността.като.компенсаторна.наслада“.(12)..Спо-
менатата.вече.несигурност,.с.която.се.определя.риска,.тук.се.търси.
целенасочено,.заради.стимулацията,.която.би.донесла.при.изпит-
ването.и.очакването.на.неочакваното..Това.се.разгръща.в.цяла.нова.
„естетика.на.риска“,.в.която.попада.днес.индивида,.систематизира-
ща.нагласата.за.желаност.на.риска.и.опасността.в.един.краен.хедо-
низъм..Тук,.за.да.може.да.изпита.пълна.наслада.от.преживяването.
на.опасността,.индивидът.трябва.да.е.сигурен.в.относителната.без-
опасност.на.съществуването.си,.т.е..„преживяното.трябва.именно.
да. остане. без. последствия,. да. бъде. едно. ‘ограничено. до. самото.
себе.си.събитие’“.(13)..Тъкмо.контролът.върху.риска.в.тази.ситу-
ация.дава.възможността.за.наслада.и.го.превръща.в.нещо.търсено.
и.необходимо..Разбира.се.тук.има.твърде.малко.отговорност,.която.
да.задава.моралните.измерения.в.обсъждането.на.риска..Рискът.в.
системата.на.консумизма.се.разиграва.на.полето.на.естетическото.
светоразбиране.

Анализите.на.характера.на.съвременното.общество.премина-
ват.днес.под.знака.на.глобализацията..В.глобализационните.про-
цеси.се.търсят.обясненията.за.разнообразните.промени.в.различ-
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ните.структурни.елементи.на.обществото..Затова.и.разбирането.и.
осмислянето.на.процеса.на.глобализация.се.предпоставя.като.ос-
новен.момент.за.улавянето.на.и.вникването.в.настъпващите.про-
мени.в.отделните.сфери.на.човешката.дейност..В.тази.насока.Бек.
говори.по-конкретно.не.само.за.рисково,. а. за. „глобално.рисково.
общество“,.което.от.своя.страна.пък.сочи.към.една.глобализация.
на.риска..Според.Бек.глобализацията.днес.прониква.и.в.„най-дреб-
ното,.конкретното,.местното,.в.собствения.живот.и.в.символите.на.
културата“.(14)..Така.се.поражда.и.феноменът.на.„глокалното“,.из-
разяващ.отношението.между.глобално.и.локално,.тяхното.диалек-
тично.взаимодействие..Задълбочаващата.се.динамика.на.развитие-
то.и.разпространение.на.риска,.поради.това.не.протича.единствено.
на.глобално.ниво,.нито.пък.въздейства.само.на.локално..Напротив,.
новите.типове.технологични.рискове.са.„едновременно.локални.и.
глобални,.или.„глокални“.(15),.надхвърляйки.простата.антитетич-
ност.на.двете.опозиции..

Всичко.това.оказва.влияние.и.върху.сферата.на.морала..Често.
се.посочва.„силната.кодификация“.на.морала.в.съвременното.обще-
ство.и.свързаното.с.това.мащабно.създаване.на.етически.кодекси.в.
различните.сфери.на.дейност..Едно.обяснение.на.този.процес.може.
да.бъде.точно.това.въздействие.на.глобализацията.(разбирана.чрез.
глокалното),.която.предизвиква.известна.неефективност.на.някои.
традиционни.начини.на.морална.регулация.при.различните.соци-
ални.групи.и.професионални.общности,.които.се.стремят.сега.към.
създаването.на.свои.кодекси..В.тези.промени.могат.да.се.търсят.
основанията.за.стремежа.към.една.по-силна.кодификация,.а.етиче-
ските.кодекси.да.бъдат.разгледани.като.реакция.на.тези.„глокални“.
въздействия.в.сферата.на.морала..В.тази.насока,.доколкото.глоба-
лизацията.и.консумизмът.внасят,.предизвикват.промени.не.само.в.
моралната,.но.и.в.правната.сфера,.може.да.се.създаде.впечатление-
то.за.тяхното.сливане..Етическите.кодекси.сякаш.поемат.ролята.за.
това.сближаване,.със.своя.формално.осмислен.вид.на.изложение.и.
систематизация..Все.пак,.обаче,.трябва.да.се.посочи,.че.те.остават.
по.същността.си.изцяло.морални.механизми.за.регулация,.с.един.
квазиюридифициран.характер.
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Масово.създаваните.етически.кодекси.на.различни.групи.и.общ-
ности.излагат.ключовите.за.тях.ценности.и.принципи..Тези.кодекси.
имат.едно.двойно.влияние.и.функция,.съответно.на.вътрешно.и.на.
външно.ниво..Вътрешно,.те.целят.регулирането.на.поведението.на.
членовете.на.дадената.група,.а.външно,.добиването.на.признание.и.
представителност.в.обществото.за.тази.група..Така.етическият.ко-
декс.може.да.се.определи.като.ценностен.механизъм,.насочен.към.
запазването. на. цялостта. на. дадена. общност,. който.функционира.
като.вътрешен.регулатор..Оттук.може.да.се.разкрие.и.отношението.
на.етическите.кодекси.към.проблема.за.риска..Както.беше.казано,.
рискът,.който.се.извежда.като.основна.характеристика.на.съвре-
менното.общество,.действа.глокално.като.излага,.подлага.на.запла-
ха.от.загуба,.вреди,.щети.различни.групи.и.общности..Съответно.
тяхната.реакция,.с.оглед.на.едно.по-дълготрайно.въздействие,.би.
могла.да.се.изрази.в.създаването.на.кодекс,.в.който.да.бъдат.регла-
ментирани.базисните.ценности.и.принципи,.удържащи.цялостта,.
хомогенността.на.групата,.съобразно.дейността Ј и.насочени.като.
изисквания.към.нейните.членове..Това.може.да.става.чрез.формал-
но.по-изчистените.инструменти,.каквито.са.етическите.комисии,.
регламентирани.в.някои.кодекси,.или.пък.да.се.заложи.изцяло.на.
себе-регулацията.и.мотивацията.на.субекта,.като.член.на.общност-
та,.в.приемането.и.следването.на.нейните.ценности.и.принципи,.
заложени.в.кодекса..Кодексът.не.лишава,.не.освобождава.субекта.
от.избор.и.отговорност.за.постъпването,.но.спомага.за.неговата.ре-
ализация,.според.ценностите.на.общността..Чрез.кодекса.се.дават.
варианти.и.опора.за.индивида-в-общността.(като.ζώον πολιτικόν)..
Това.не.е.отнемане.и.освобождаване.от.избор,.а.насочване.с.оглед.
на.определена,.приета.от.членовете.на.общността,.обща.за.тях.цел..
За.да.бъдат.действени.принципите.в.кодекса.(т.е..моралните.прин-
ципи.и.норми),.трябва.да.бъдат.съзнателно.възприети.и.приложени.
от.моралния.актьор.като.член.на.групата..В.правото,.напротив,.се.
търси.само.външната.страна.на.ненарушаване.на.правната.норма..
Дори.и.в.най-формално.изработения.механизъм.на.регулация.чрез.
комисии,.при.етическите.кодекси.не.може.да.се.говори.за.правен.
тип.институционалност.на.морала..Тези.„институции“.самите.ня-
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мат.властта,.потенцията.да.институционализират,.или.пък.да.при-
лагат.наказание,.в.повечето.случай.те.са.по-скоро.консултиращи.
инстанции..По-отношение.на.риска.кодексите.се.явяват.един.мора-
лен.и.рационализиращ.механизъм.за.контрол,.разбира.се.до.опре-
делена.степен,.в.дадена.група..Най-малкото.те.действат.като.опит.
за.превенция.чрез.дефиниране.и.избягване.на.нежеланото.и.риско-
во.поведение.от.членовете.на.общността..В.този.смисъл.би.могло.
да.се.каже,.че.рискът,.опасността,.възможността.за.вреда.в.дадена.
сфера,.могат.да.предизвикат.създаването.на.кодекс,.или.погледнато.
от.друга.перспектива,.появата.на.етически.кодекс.за.дадена.общ-
ност.може.да.се.тълкува.като.симптом.за.това,.че.тя.е.изложена.на.
риск..Разбира. се,. създаването.на.кодекс.не.винаги.може.да.бъде.
обяснено.от.това..Той.може.да.се.създаде.и.като.„кредо“,.с.оглед.
представителността.на.групата.в.обществото,.като.прокламация.на.
ценностите.към.които.се.придържа.тя.(съответно.нейните.члено-
вете)..Тези.аспекти,.обаче,.са.в.зависимост.от.авторитета.и.властта,.
с.които.разполага.дадена.общност..Изобщо,.етическите.кодекси.са.
способ.за.организиране.на.общността,.без.външен.регулатор,.по.
нейна.собствена.воля.

Особено.ясно.това.се.разкрива.по.отношение.на.сферата.на.биз-
неса,.с.която.първоначално.се.свързва.и.понятието.„риск“..В.гло-
бализиращото.се.общество.и.икономика.тъкмо.в.бизнеса.се.налага.
необходимостта.от.приемането,.налагането.на.общи.ценности,.т.е..
на.такива,.които.да.са.валидни.не.само.на.местно,.но.и.на.междуна-
родно.ниво..Макар.фирмените.кодекси.(като.система.от.ценности),.
да.се.стремят.да.подчертават.„спецификите.на.една.фирма“,.те.все.
пак.се.полагат.в.един.по-общ.аспект.на.универсализация.на.бизне-
са,.което.всъщност.обяснява.„удивителното.им.сходство“(16)..От.
една.страна,. те.имат.конкретна.функция,.по.отношение.на.даде-
на.фирма,.но.от.друга.страна,.те.са.цялостно.съгласувани.с.по-об-
щата.ценностна.структура,.характерна.за.съответния.бранш..Това.
може.да.се.изведе.изобщо.като.вътрешен.стремеж.и.специфика.на.
един.бизнес-етос,.свързан.с.търгуването..Тук.трябва.да.се.отчете,.
тъкмо.във.връзка.с.универсалността.на.тези.ценности,.характерът.
на.самата.дейност,.с.която.те.са.свързани,.или.както.пише.Ницше.
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да.се.отчете.до.каква.степен.е.„необходимо.за.всички,.които.дават.
кредит.и.обвързват.да.настояват.на.общия.характер.и.на.общото.
определяне. на. ценностите“(17)..Самата. специфика. на. дейността.
изисква.определянето.и.приемането.на.общи.ценности,.с.оглед.на.
едно.подсигуряване.на.възможността.за.договаряне..Във.връзка.с.
глобализацията.и.разгръщането.на.нов.вид.консумистко.общество,.
този.стереотип.или.по-скоро.стратегия.на.бизнеса.се.предава.като.
влияние.най-първо.на.сродните.с.него.области,.под.формата.на.из-
искване.за.универсалност..Затова.отбелязаното.сходство.в.различ-
ните.фирмени,.корпоративни.кодекси.се.забелязва.и.в.други.сфери.
(пр..в.туризма),.подлежащи.на.глобално.представяне.и.координи-
ране..В.тази.насока,.чрез.етическите.кодекси,.става.възможно.дори.
едно.контролиране.на.риска.(в.бизнеса).в.по-общ.смисъл,.доколко-
то.рискът.от.загуба.се.свързва.с.въпроса.за.договарянето..Спомага.
се,. улеснява. се. споразумяването,. когато. и. двете. заинтересувани.
страни.споделят.общи.ценности.и.следователно.рискът.една.от.тях.
да.бъде.ощетена.е.контролиран..Кодексите.тук.(освен.излагане.на.
собствено.кредо.и.създаване.на.приемлив.образ.на.фирмата.пред.
общността).са.и.начин.за.контрол.над.(бизнес-).риска,.несигурност-
та..Естествено.трябва.да.се.отчете.и.факта,.че.самото.наличие.на.
етически.кодекс.в.някаква.сфера.не.дава.гаранция,.„застраховка“.за.
предпазване.от.риска..Много.често,.особено.в.общества,.които.те-
първа.се.впускат.в.спиралата.на.консумизма.и.в.които.липсват.ня-
какви.сериозни.традиции.тук,.етическите.кодекси.се.приемат.само.
формално,.като.подражание.на.модните.образци..В.този.смисъл.те.
са.и.неефективни,.тъй.като.самото.им.създаване.не.идва.от.осъз-
натата.необходимост.за.тяхното.прилагане,.от.насочената.воля.на.
общността,.а.те.стоят.само.като.някакъв.неизбежен.етикет..Съвсем.
естествено.е.тогава,.че.кодексите.могат.са.ефективни.и.да.имат.ре-
ално.значение.само.в.случая,.когато.са.резултат.от.осъзнатата.воля.
на. дадена. група,. създадени. за.нейната. саморегулация..Общо.ка-
зано,.етическите.кодекси.не.са.панацея,.универсалното.лекарство.
срещу.риска.(най-малкото,.защото.не.съдържат.някакви.формули.
за.изчисление.или.предвиждане.възможните.варианти.за.опасност.
от.загуба)..От.тяхната.чиста.наличност.не.може.да.се.очаква.някак-
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во.разрешаване.на.риска..В.тях,.обаче,.може.да.се.търси.опората.за.
удържане.на.цялостта.на.групата,.нейната.волева.устойчивост.по.
отношение.на.опасността..Те.могат.да.се.разглеждат.като.резерво-
ар,.в.който.е.събран.материалът,.подпомагащ.адекватното.морално.
решение.в.ситуация.на.риск(18)..Не.става.въпрос.за.гарантиране.на.
„безопасност“.чрез.етическите.кодекси,.а.по-скоро.за.опит.за.из-
вестен.контрол.при.опасност,.удържащ.интегритета.на.общността.
и.даващ.определена.устойчивост.

Тук.можем.да. се. спрем. конкретно. и. на. понятието. „морален.
риск“.(moral hazard),.произтичащо.от.същата.тази.сфера.на.бизне-
са..Под.морален.риск.се.разбира.„частен.случай.на.асиметричност.
на.информацията,.когато.след.финансова.транзакция.партньорът.
може.да.извърши.действия,.нежелани.от.другата.страна,.участвала.
в.транзакцията“.(19)..Пример.за.това.е.когато.при.застраховането.
на.някаква.вещ.има.опасност.индивидът.да.прояви.по-малък.стре-
меж.и.грижа.за.съхраняването Ј..Моралът.тук.е.разложен.в.чистите.
икономически.интереси.и.отношения,.използва.се.инструментал-
но.за.означаването.на.едно.бизнес-отношение..Затова,.струва.ми.
се,.моралът.в.тази.релация.(морален.риск),.трябва.да.се.разбира.в.
пределно.широк.смисъл,.по-скоро.като.някаква.форма.на.немате-
риален.риск,.опасност,.отколкото.в.неговото.специфично.етическо.
значение.

В. тази. насока. бихме. могли. да. потърсим. и. едно. вътрешно,.
етическо.определение.за.морален.риск,.извън.споменатия.иконо-
мически.контекст..Това.би.означавало.да.се.отговори.на.питането.
в.какъв.смисъл.ние.поемаме.морален.риск.или.излагаме.другите.
на.него,.т.е..каква.би.била.тази.морална.несигурност.и.неопреде-
леност..Един. възможен.отговор.може.да. се.извлече. от.факта,. че.
„потенциално.всеки.морален.импулс,.ако.е.задействан.безусловно,.
води.до.неморални.последици“.(20)..Всяко.морално.действие.крие.
опасността.да.се.превърне.в.неморално.въздействие..Това.е.една.
характеристика.на.морала,.която.може.да.се.изведе.още.от.съдър-
жанието. на. етиката. на. Аристотел,. който. определя. добродетелта.
тъкмо.като.мяра,.среда.между.крайностите..Удържането,.постига-
нето.на.средата.е.белег.за.доброто.действие,.всяко.пресилване.или.
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отслабване.вече.име.негативно.влияние..Конкретно.това.се.разгръ-
ща.при.анализа.на.Ницше.върху.състраданието,.където.се.посочва.
възможната.вреда,.вредно.действие.на.този.морален.импулс..Рис-
кът.е.в.моралното.отношение.към.другия.(другите),.в.опасността.
да. се. прекрачи. границата. на. чуждата. свобода. и. първоначалното.
действие.от.морална.подбуда.да.нанесе.вреда,.щета..Тъкмо.затова.
на.„несигурността.е.съдено.да.съпровожда.ситуацията.на.морал-
ното.Аз.завинаги“.(21),.това.е.едно.имплицитно.извеждане.на.фа-
кта,.че.рискът.съпровожда.моралният.субект.във.всяка.негова.по-
стъпка..Моралният.риск.от.прекрачване.на.границата.се.съчетава.
с.необходимостта.от.поемането.на.този.риск,.въпреки.него.самия..
Етическите.кодекси,.като.излагат.споделени.от.членовете.на.една.
общност.принципи,.могат.да.създадат.една.среда.на.предвидимост.
на.очакването.от.постъпката,.доколкото.моралните.актьори.прием-
ат.да.следват.тези.принципи..В.този.смисъл,.те.снижават.степента.
на.вероятност.за.морален.риск,.в.една.такава.регулирана.ситуация.
(при.един.изчистен.модел)..Но.кодексите.са.само.една.ограничена.
територия.в.обширната.сфера.на.морала..Естествено,.извън.всичко.
това,.в.уникалността.на.своята.екзистенция,.всеки.морален.актьор.
е.изложен.на.тази.несигурност,.присъща.на.моралния.избор,.имен-
но.като.поставен.в.непосредствеността.на.моралния.живот.

1.. Вж.:. Shrader-Frechette, K. Risk.. In:. E. Craig. (Ed.),. Routledge.
Encyclopedia. of. Philosophy,. London:. Routledge.. Retrieved.March. 31,. 2007,.
from:.http:.//www.rep.routledge.com/.article/L088SECT1;.Бек, У..Световното 
рисково общество..Обсидиан,.С.,.2001.

2..Бауман, З. Постмодерната етика,.ЛИК,.С.,.2001,.с..258.
3..Пак.там,.стр..260.
4..Хайдеггер, М..Вопрос о технике..В:.М. Хайдеггер,.Время и бытие:.

Статьи.и.выступления..Республика,.М.,.1993,.с..234.
5..Пак.там,.с..235.
6. Нанси, Ж.-Л. Corpus..ЛИК,.С.,.2003,.с..82.
7..Пак.там,.с..83.
8..Хайдеггер, М..Цит. съч., с..229.
9..Пак.там,.с..234.
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10..Норберт.Болц.анализира.новия.тип.консумизъм.на.XXI-ви.век..Той.
извежда.основните.характеристики.на.консумизма.като,.от.една.страна,.ос-
вободен.от.простото.задоволяване.на.потребности.и.търсещ.промяната.на.
индивида,.а.от.друга,.като.вече.действащ.на.идейно,.нематериално.ниво.

11..Болц, Н..Консумистически манифест..КХ,.С.,.2004,.с..93.
12..Пак.там,.стр..94.
13..Пак.там,.стр..95.
14. Beck, U. Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – Antworten 

auf Globalisierung,. Suhrkamp,. Fr./M.,. 1997,. s.. 91. (цитирано.по: Йотов, С. 
Справедливост и респект,.КХ,.София,.2001,.с..103).

15. Бек, У. Световното рисково общество..Обсидиан,.С.,.2001,.с..210.
16..Личева, К..Ценностите и глобализиращата се икономика..В:.Мо-

ралът.и.глобалните.проблеми.на.съвременността,.ЛИК,.С.,.2000,.с..129.
17..Nietzsche, F..Der Wille zur Macht..Voltmedia,.Paderborn,.2005,.s..226;.

(бълг..пр..Ницше, Фр..Воля за власт..Евразия,.С.,.1996,.с..205)..Този.стре-
меж.на.бизнеса.за.налагане.на.универсални.ценности.над.обществото,.на-
белязан.тук.от.Ницше,.е.очертан.като.водеща.тенденция.днес.(Вж.:.Личева, 
К. Цит. съч.,.с..119).

18..Това.е.валидно.за.принципите.и.изобщо.за.нормативното.съдър-
жание.на.кодексите. (за.помощната.функция.на.моралните.принципи.вж.:.
Шопенхауер, А..За основата на морала,.§17).

19..Морален риск. В:.Терминологичен.речник,.от:.http://lev.bg/rechnik.
php?letter=.%.CC& 

20..Бауман, З..Цит. съч.,.с..23.
21..Пак.там,.с..23.
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• Глава  осма •

ЕТИКАТА В СТРАНАТА НА 
НАНОЧУДЕСАТА�

�. НАНОТЕХНОЛОГИЧНИЯТ HIPE

В.англоезичната.литература.нещата,.които.се.случват.по.повод,.
около.и.във.връзка.с.нанотехнологиите,.се.означават.със.сленговия.
термин.хайп.(hype)..Хайпът.е.индикатор.за.изключителната.пуб-
личност,.вълнението,.възбудата,.объркването,.смутът,.прекомерна-
та.реклама.на.очакваните.ползи.и.облаги,.страховете,.опасенията,.
фантастичните.и.апокалиптичните.прогнози.за.бъдещето.на.чове-
ка,.човешката.природа.и.социума.от.използването.на.нанотехноло-
гиите..

Всеки.ден.в.медиите,.Интернет,.научните.списания.се.появяват.
съобщения.за.поредните.едновременно.пленяващи.и.плашещи.въ-
ображението.наноизобретения..Само.няколко.примера:.

–.Учени.от.Калифорнийския.университет.в.САЩ.са.създали.
устройство.с.размерите.на.мобилен.телефон,.което.позволява.да.
се.прави.пълен.анализ.на.кръвта.за.две.минути..Не.са.необходими.
нито.специално.и.добре.оборудвани.лаборатории,.нито.голямо.ко-
личество.кръв.–.една.капка.е.достатъчна..Изследователите.са.уве-
рени,.че.с.подобен.наноанализатор.ще.могат.да.се.идентифицират.
молекули,.вируси,.бактерии.и.да.се.получи.много.по-качествен.и.
пълен.анализ.на.кръвта.в.сравнение.с.използваните.досега.методи..
С.него.е.възможно.да.се.правят.и.онкологични.тестове. за.ранна.
диагностика.на.рака.(1)..

–.Учени.от.Портсмутския.университет.във.Великобритания.са.
изградили.на.основата.на.молекулите.на.ДНК.първия.електронен.

1. Ст.н.с. ІІ ст., д-р Станка Христова, секция „Етика“, Инсти-
тут за философски изследвания, БАН.
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бионанопревключвател,.чрез.който.може.да.се.създаде.връзка.меж-
ду.света.на.живите.организми.и.света.на.компютрите..Това.устрой-
ство.се.нарича.наноактуатор.или.молекулярна.динамомашина.и.е.с.
размерите.на.една.хилядна.от.дебелината.на.човешкия.косъм.(2)..

–.Имунолози.от.онкологичния.център.Кимел.от.Университета.
„Томас.Джеферсън“.в.САЩ.са.създали.биосензор,.който.позволява.
да.се.реши.един.от.проблемите.на.имунологията.–.как.Т-клетките.
на.имунната.система.откриват.и.атакуват.патогенните.вируси..Ме-
дицината.може.да.получи.нови.антивирусни.ваксини.като.изследва.
различни.варианти.на.имунните.отговори.на.Т-клетките.чрез.осно-
вани.на.нанотехнологиите.квантови.агенти.(3)..

–.Микросензор,.конструиран.в.един.университет.в.САЩ,.ще.
помогне.да.се.наблюдава.състоянието.на.имплантанти.и.протези.на.
бедрото,.както.и.процеса.на.остеоинтеграция.на.имплантанта,.без.
да.се.налага.да.се.правят.периодично.рентгенови.снимки.(4)..

–.В.Калифорнийския.Университет.в.Сан.Диего.са.изобретили.
техника.за.бързо.секвениране.на.ДНК,.което.ще.ускори.процеса.на.
развитие.на.геномната.медицина.(лечение.на.генетични.заболява-
ния,.причинени.от.дефекти.в.ДНК.на.човека)..Секвенирането.на.
човешкия.геном.ще.отнема.само.няколко.часа.в.сравнение.с.ме-
сеците,.които.бяха.необходими.досега.и.милионите.долари,.които.
тази.процедура.струваше..Цената.на.устройството.не.би.затрудни-
ла.нито.едно.медицинско.заведение..

–.Нанотехнологиите.ще.създадат.възможности.да.се.ремонти-
ра.ДНК.вътре.в.човешките.клетки..Процедурата.ще.се.извършва.
чрез. инжектиране. на. наночастици. в. организма.. В. САЩ. вече. се.
разработва.метод.за.нанолечение.на.рака.с.помощта.на.микроско-
пични.магнитни.сфери,.които.се.вкарват.в.кръвта.на.пациента.и.
възстановяват.увредените.клетки,.а.в.случай.на.големи.уврежда-
ния,.унищожават.раковите.клетки..Принципът.на.тази.технология.
се.основава.върху.естествената.система.на.предаване.на.сигнали.
между.живите.клетки.(5)..

–.Бързо.се.развиват.измервателните.уреди.и.уредите.за.наблю-
дение.на.отделни.атоми..Тенденцията.е.да.се.създават.все.по-малки.
наномашини,.наречени.нано(ро)боти,.които,.според.прогнозите,.в.
бъдеще.ще.се.самовъзпроизвеждат.
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Фактите.дават.основание.за.предвиждания.за.широко.прило-
жение.на.нанотехнологиите.в.различни.области.–.биомедицината.
(генното.инженерство,.диагностиката),.околната.среда,.изхранва-
нето,.транспорта,.телекомуникациите.и.т.н..Те.индикират.нанотех-
нологичния.потенциал.за.радикална.промяна.на.материалния.свят.
на.човека..Този.потенциал.може.да.се.реализира.както.в.позитивни,.
така.и.в.непредвидими.негативни.последици.за.живота.на.човека.и.
човечеството,.за.околната.среда.и.изобщо.за.средата.на.обитаване..

Наноустройствата.се.привиждат.ту.като.миниатюрни.промете-
евчета,.които.ощастливяват.човечеството.с.безценни.блага,.ту.като.
лилипутски.цармидасчета,.които,.изяждайки.всичко.по.пътя.си,.го.
превръщат.в.злини..До.момента.в.света.са.създадени.повече.от.500.
компании,.над.300.университета.се.занимават.с.изследвания.в.тази.
област,.в.които.са.вложени.няколко.милиарда.долара.(в.САЩ,.Ев-
ропа.и.Япония)..Само.американските.данъкоплатци.са.инвестира-
ли.в.тази.оптимистична.авантюра.повече.от.1.милиард.долара,.без.
да.имат.представа.или.достоверни.данни.за.нейните.енвиронмен-
тални.и.токсикологични.ефекти.(6)..

В.същото.време.само.споменаването.на.частицата.„нано“.е.в.
състояние.да.предизвика.еуфория.или.паника.у.обикновения.граж-
данин..Шест.души.в.Германия.са.били.хоспитализирани.с.респира-
торни.оплаквания.след.употреба.на.широко.рекламиран.препарат.
за.баня,.а.в.продължение.на.месец.повече.от.80.души.са.се.оплака-
ли.от.дихателни.проблеми.след.употребата.на.нов.аерозолен.нано-
продукт..Препаратът.е.бил.изтеглен.от.продажба,.но.е.предизвикал.
„невроза“.в.индустрията.и. страх.у.потребителите. (7)..Този.факт.
сам.по.себе.си.подлежи.на.етическо.осмисляне,.тъй.като.нанотех-
нологиите.носят.прекалено.голям.товар.на.„малките“.си.плещи..На.
пазара.вече.са.пуснати.няколкостотин.нанопродукта.–.от.компю-
търни.до.козметични..

В.нов.вариант.се.поставя.старият.въпрос.–.оръжията.ли.убиват.
или.човекът.убива?.Трябва.ли.технологията.да.бъде.забранена.или.
трябва.да.се.забрани.на.човека.да.убива?.В.контекста.на.нанотехно-
логичните.обещания.и.заплахи.се.поставя.и.въпросът.за.моралната.
отговорност.на.учените,.бизнесмените,.политиците.както.един.към.
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друг,.така.и.към.гражданите.и.обществото.като.цяло,.към.сегашно-
то.и.бъдещите.поколения..Необходимо.е.вземането.на.отговорни.
решения.от.тези,.от.които.зависи.изследването.и.приложението.на.
нанотехнологиите,.както.и.контрол.от.страна.на.засегнатите.и.по-
търпевшите.от.това.приложение..Те.би.трябвало.да.имат.право.да.
участват.в.решенията.след.обстойно.информиране.за.същността,.
позитивните.ефекти.и.негативните.следствия.от.използването.на.
нанотехнологиите..

2. ТЕХНОЛОГИЯ FROM THE BOTTOM UP

Нанотехнологията.е.развитие.на.инженерни.процеси.на.атомар-
но.и.молекулярно.равнище..Терминът.„нанотехнологии“.е.въведен.
от.японския.учен.Norio.Taniguchi.от.Tokyo.Science.University.през.
1974.г..в.статията.му.„On the Basic Concept of ‘NanoTechnology“.за.
уреди.с.толеранс.по-малък.от.микрометъра.(една.милионна.част.от.
метъра).

За.начало.на.нанотехнологиите.се.приема.статията.на.Richard.
Feynman.„There`s Plenty of Room at the Bottom“. (8),. публикувана.
през.1960.г..За.пръв.път.обаче.идеята.е.развита.от.него.в.една.бе-
седа.през.декември.1959.г..пред.American.Physical.Society..Идеята.
хрумва.на.Feynman.по.повод.стремежа.към.миниатюризация.на.съ-
временните.му.машини.и.устройства..Според.него.разликата.меж-
ду.човешкия.мозък.и.компютъра.се.състои.в.това,.че.логическите.
елементи.в.микрокомпютъра,.наречен.човешки.мозък,.имат.микро-
скопични.размери.и.поради.това.значително.превишават.по.брой.и.
възможности.елементите.и.на.най-мощния.компютър..Този.факт.го.
навежда.на.мисълта.за.създаване.на.субмикроскопични.елементи..
Защо,.пита.той,.да.не.създаваме.миниатюрни.компютри.със.същи-
те. средства,. с. които. създаваме. големи.. Защо.да.не. се.научим.да.
обработваме.големите.изделия.по.същия.начин,.както.обработваме.
малките..

Според.него.процесът.на.манипулиране.с.отделни.атоми.и.мо-
лекули.може.да.бъде.усъвършенстван.по.посока.на.създаване.на.
все.по-малки.и.по-малки.устройства.и.машини..Миниатюризаци-
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ята.ще.доведе.до.промяна.на.физическите.качества.на.новите.ус-
тройства.–.намаляването.на.размера.намалява.масата.и.контактната.
площ,.при.което.гравитацията,.триенето,.механичното.напрежение.
и.свързаните.с.него.деформации,.силата.на.инерцията.значително.
намаляват,.което.води.до.увеличаване.на.здравината.на.изделието..

Разсъждавайки.върху.възможностите.за.по-нататъшно.същест-
вено.намаляване.на.размера,.което.ще.позволи.създаването.на.по-
съвършени.устройства,.Feynman.стига.до.извода,.че.то.естествено.
ще.изисква.конструктивни.изменения.и.модификации..И.точно.тук.
„изкача“.„изключително.интересната“.(по.неговите.думи).идея.за.
„разполагането.на.атомите.(именно.на.атомите,.които.са.най-мал-
ките.строителни.детайли.на.нашия.свят).в.предварително.зададен.
ред“..Става.дума.за.поставянето.и.подреждането.на.атомите.„един.
по.един“.в.предварително.зададена.последователност.като.се.спаз-
ват.ограниченията.да.не.се.подреждат.в.структури.на.нестабилни.
химични. съединения..Тази. технология. е. принципно.различна. от.
всички.предходни.технологии,.в.които.се.работи.с.вече.създаде-
ните.от.природата.набор.и.разпределение.на.атомите..Какво.обаче.
би.се.получило,.ако.не.природата,.а.човекът.разполага.атомите.в.
определен.ред?.По.този.въпрос.самият.Feynman.не.може.да.каже.
нищо. определено,. но. предполага,. че,. научавайки. се. да. регулира.
и.контролира.структурите.на.атомарно.равнище,.човечеството.ще.
създаде.материали.с.неочаквани.свойства.и.необичайни.ефекти..

Създаването.на.обектите.„атом.по.атом“,.заявява.Feynman,.не.
противоречи.на.известните.закони.и.принципи.на.физиката,.нито.
на.каквито.и.да.било.други.природни.закони..Нещо.повече,.събира-
нето.на.атомите.„атом.по.атом“.ще.разреши.проблемите,.свързани.
с.необходимостта.от.използване.на.сложни.и.разнообразни.начи-
ни.на.химически.синтез..Оперирането.с.отделни.атоми.ще.замени.
много. традиционни.методи. за. химически. синтез,. изхождайки.от.
химичния.състав.на.веществата..Химиците.ще.поръчват.синтеза,.
а. физиците. просто.ще. „подреждат“. атомите. в. необходимия. ред..
Практическите.трудности.са.обусловени.по-скоро.от.това,.че.ние.
самите.сме.доста.големи.обекти,.поради.което.ще.ни.бъде.трудно.
да.осъществяваме.подобни.манипулации..С.други.думи,.развитие-

Глава осма. Етиката в страната на наночудесата



224

то.на.техниката.на.манипулация.на.атомарно.равнище,.което.спо-
ред.Feynman.просто.не.може.да.бъде.избегнато,.ще.разреши.много.
проблеми.на.химията.и.биологията.и.при.това.ще.представлява.оп-
ределен.комерчески.интерес.

Осъществяването.на. тази. своя.идея.Feynman. вижда. в.много.
далечното. бъдеще.. Действително. тя. получава. популярност. едва.
през.1986.г..във.футуристичната.книга.на.K..Eric.Drexler.„Engines 
of Creation“.(9),.но.много.бързо.сред.това.започва.практическата Ј 
реализация..Drexler.обосновава.тезата,.че.конструирането.на.бел-
тъка. е. първата. съществена. крачка. към. възможността. за.молеку-
лярно.конструиране,.което.би.позволило.на.човека.да.конструира.
материята.„атом.по.атом“..В.зависимост.от.„подреждането“.на.ато-
мите.в.продължение.на.историческото.развитие.са.се.появили.въ-
глищата.и.диамантите,.пясъкът.и.чиповете.на.компютъра,.болното.
и.здравото,.евтиното.и.скъпото..Подредени.по.един.начин,.атомите.
образуват.почвата,.въздуха,.водата;.подредени.по.друг,.те.образуват.
зрялата.ягода;.подредени.по.един.начин,.те.образуват.домовете.и.
чистия.въздух,.подредени.по.друг.–.пепелта.и.дима..

Заключението.на.Drexler,.че.нашата.способност.да.подреждаме.
атомите.лежи.в.основата.на.нанотехнологията..В.своето.развитие.
човечеството.е.научило.и.постигнало.много.в.подреждането.на.ато-
мите,.но.при.всичките.си.успехи.то.и.досега.използва.примитивни.
методи. за. подреждане.и.манипулира.на. равнището.на. големите,.
трудно.управляеми.групи.атоми..Този.„древен“.стил.технология,.
която.създава.нещата,.работейки.с.големи.съвкупности.атоми.и.мо-
лекули,.Drexler.нарича.балк.(bulk).технология..Новата.технология,.
наречена.от.него.„молекулярна“,.манипулира.прецизно.и.контро-
лирано.индивидуални.атоми.и.молекули,.следвайки.еволюционни-
те.процеси.на. създаване.на.нещата.от.малкото.към. голямото,. от.
простото.към.сложното.

Технологията,.която.имитира.естествените.еволюционни.про-
цеси.на.създаване,.развитие.и.самовъзпроизводство.е.технология.
„отдолу. нагоре“. (from the bottom up).. Подобно. на. рибосомата,.
свързваща.атомите.и.създаваща.клетките.на.органичните.вещества,.
могат.да.бъдат.създадени.асемблери,.които.свързват.атомите.един.
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по.един.до.получаването.на.каквато.и.да.била.устойчива.структура..
Така.човек.ще.може.да.свързва.атомите.по.всякакъв.разумен.начин.
и.да.построи.почти.всичко,.което.иска.и.което.законите.на.природа-
та.позволяват.да.се.построи,.включително.и.нови.асемблери..Асем-
блерите.ще.помогнат.да.се.синтезират.нещата,.а.дисемблерите.–.да.
се.анализират..С.асемблерите.човек.ще.може.отново.да.пресъздаде.
света.или.да.го.унищожи..Те.ще.направят.такава.революция,.която.
ще.помогне.да.се.разпространи.живота.извън.пределите.на.Земята.
–.крачка,.която.според.Drexler.няма.аналог;.машините.да.придоби-
ят.разум.–.крачка,.която.може.да.се.сравни.само.с.появата.на.раз-
ум.у.приматите;.нашите.умове.да.обновяват.и.поправят.човешките.
тела.–.крачка,.която.въобще.няма.аналози.

Нанотехнологиите.са.технологиите.на.бъдещето.и.политика-
та.„да.почакаме,.да.видим“.би.била.твърде.скъпа,.тя.би.струвала,.
според.Drexler,.милиони.животи,.а.вероятно.и.живота.на.Земята..
Тези.революции.ще.доведат.до.такива.опасности.и.възможности,.
които. човешкото. въображение. не.може. да. си. представи..Drexler.
предвижда.възможностите.за.приложението.на.нанотехнологиите.
в.различни.сфери.на.живота,.възможните.ползи.и.възражения.сре-
щу.тях.и.се.опитва.да.им.даде.смислен.отговор..Каквито.и.да.са.
опасенията.обаче,.според.него.за.пръв.път.в.историята,.човешката.
„игра“.ще.се.превърне.в.игра.с.положителна.сума.

2001.година.се.счита.за.годината,.през.която.нанотехнологиите.
стават.реална.част.от.живота.на.човечеството..Тогава.се.случват.
две.знакови.събития.–.влиятелното.научно.списание.Science.ги.на-
рича.„пробив.на.годината“,.а.влиятелното.бизнес.списание.Forbes.
–.„нова.многообещаваща.идея“..Утвърждава.се.мнението,.че.нано-
технологиите.са.„нова.промишлена.революция“(10)..

3. НАНОСПАСЕНИЕ ИЛИ НАНОПРОКЛЯТИЕ

Счита.се,.че.приложението.на.нанотехнологиите.ще.разреши.
много.от.сега.съществуващите.проблеми.на.човечеството.като.се.
започне.от.запазването.на.човешкото.здраве.и.живот.и.се.свърши.
със. задоволяването. на. всички. останали. човешки. потребности..
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Счита.се.обаче,.че.то.ще.породи.и.много.нови,.несъществуващи.
досега.проблеми,.ще.причини.много.вреди.и.потенциално.е.заре-
дено.с.невиждани.досега.рискове..Очакванията.за.значителни.про-
мени.в.развитието.на.икономиката.са.съпътствани.с.опасения,.че.
подобно.на.предходните.технологични.открития,.нанотехнологии-
те.ще.изправят.човечеството.пред.нови,.непредвидими.опасности..
Както.свидетелства.Международната.информационно-аналитична.
агенция.Washington.ProFile,.в.публикуван.през.2004.г..доклад.за.бъ-
дещето.на.нанотехнологиите.Credit.Suisse.First.Boston.Bank.ги.оп-
ределя.като.„технологии.с.общо.предназначение“,.поставяйки.ги.в.
един.ред.с.такива.технологии.от.миналото.като.парните.двигатели,.
електричеството.и.железниците,.които.поставят.началото.на.про-
мишлените.революции..Характерно.за.тези.технологични.откри-
тия.е,.че.те.бързо.обхващат.всички.сфери.на.живота,.поставяйки.
началото.на.„процес.на.креативна.деструкция“,.т.е..създават.нови.
възможности.и.предоставят.нови.решения,.които.водят.до.измест-
ване. на. предходните. технологии.. Според. анализаторите. именно.
нанотехнологиите.ще.стоят.в.основата.на.все.по-ускоряващия.се.в.
бъдеще.процес.на.креативна.деструкция.(11). 

И.в.перспективата.на.креативността,.и.в.перспективата.на.де-
структивността.проблемът.за.ползите.и.вредите.от.приложението.
на.нанотехнологиите.е.значим.и.в.крайна.сметка.се.свежда.до.ос-
новния.въпрос.–.как.ползите.и.вредите.да.се.„сложат.на.кантар“,.
да.се.уравновесят.и.дори.да.се.осигури.доминация.на.ползите.над.
вредите..От.какви.етически.позиции.да.се.тръгне,.с.какви.подходи.
и.с.какви.аргументи.да.се.оценяват.нанотехнологиите?.Отговорът.
на.този.въпрос.е.труден,.поради.спецификата.на.тези.технологии.

Преди.всичко.е.необходимо.да.се.изясни.има.ли.етични.осно-
вания.за.съгласие.относно.изследването,.създаването.и.използване-
то.на.нанотехнологиите..Необходимо.е.да.се.посочи.също.доколко.
това.съгласие,.ако.го.има,.е.свързано.с.риска.–.с.неговата.иденти-
фикация,. анализ,. оценка. и. възприятие. от. страна. на. обществото,.
отделния. човек,. държавата,. политическите. и. религиозните. орга-
низации.и. всички. заинтересовани.хора..Стои.и. въпросът.дали.и.
доколко.държавата.(всяка.държава).предоставя.на.своите.гражда-
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ни.необходимата.и.достатъчна.информация.за.обоснован.етически.
избор.по.отношение.на.нанотехнологиите.и.доколко. гражданите.
реално.могат.да.упражнят.правото.си.на.свободен.избор.в.това.от-
ношение..Разполагат.ли.те.със.знание,.разбиране,.свобода,.компе-
тентност.и.защитеност.относно.ползата,.вредата,.опасността,.за.да.
приемат.риска.и.да.направят.своя.избор.в.полза.на.риска..В.САЩ.
например.през.2006.г..42.%.от.американците.не.са.чували.изобщо.
термина.„нанотехнология“.и.само.20.%.имат.някаква.представа.за.
нанотехнологиите.и.съответно. за.рисковете,. свързани.с. тях. (12)..
Това.означава,.че.нито.са.питани,.нито,.ако.бъдат.попитани,.могат.
да. дадат. наистина. реално. информирано. съгласие. за. тяхното. из-
ползване.и.съответно.за.рисковете.от.него..Една.от.причините.е,.че.
самите.експерти.не.са.наясно.с.тези.рискове,.другата.причина.е,.че.
обществеността.не.е.достатъчно.информирана.дори.за.предполага-
емите.рискове,.да.не.говорим.за.неизвестностите.и.несигурности-
те,.свързани.с.приложението.на.нанотехнологиите.

Всичко.това.затруднява.използването.на.консеквенциалистки
те аргументи, които, както.е.известно,.се основават.върху.факта,.
че. технологията. е. полезна. или. вредна,. добра. или. лоша,. защото.
следствията.от.нейното.приложение.са.полезни.или.вредни,.добри.
или.лоши..Тъй.като.следствията.от.развитието.и.приложението.на.
нанотехнологиите.са.все.още.хипотетични,.неизследвани.от.гледна.
точка.на.тяхната.действителна.полза.и(ли).вреда,.консеквенциона-
листките.аргументи.се.основават.не.на.действителните.следствия,.
а.на.предполагаемите,.на.обещанията,.предубежденията.и.предпо-
ложенията..Като.правило,.обаче,.обещанията,.както.показва.досе-
гашното.развитие.на.биотехнологиите,.са.силно.преувеличени,.тъй.
като.са.свързани.с.определени.интереси.–.на.учените,.инвестито-
рите,.заинтересованите.от.производството.на.наноустройства.кор-
порации,.хората,. засегнати.от.някакво.нелечимо.страдание.и.т.н..
Всичко.това.води.до.силно.преувеличени.положителни.очаквания.
и.надежди,.а.това.се.отразява.върху.консеквенциалистката.етиче-
ска.аргументация.и.оценка..Същото.се.отнася.и.до.страховете,.оч-
акваните. рискове,. предупрежденията..Те. са. силно. спекулативни,.
не.почиват.на.реални.факти.и.следователно.не.предоставят.реални.
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етически.аргументи.против..И.двата.типа.консеквенциалистки.ар-
гументи. обаче. предизвикват. публичен. интерес,. пораждат. диску-
сия,.привличат.вниманието.на.заинтересованите.страни,.създават.
нагласи.за.и.против.изследването,.финансирането,.правната.регу-
лация,.политическите.решения.и.моралните.нагласи..

Опитите.за.утилитаристка.оценка.на.риска.от.нанотехнологии-
те.изхождат.от.предпоставката,.че.болката.и.страданието.са.много.
по-осезаеми.и.непосредствени,.отколкото.щастието.и.следователно.
премахването.на.болката.и.страданието.удовлетворява.по-екзистен-
циална.потребност.в.сравнение.с.максимизирането.на.удоволстви-
ето.и.щастието..Едновременно.с.това.се.приема,.че.преодоляването.
на.болката.и. страданието. е.предпоставка. за.по-голямото.щастие.
на.повече.хора..Затова.оценката.на.ползата.и.риска.от.нанотехно-
логиите.трябва.да.започне.преди.всичко.от.оценка.на.потенциала.
им.да.намаляват.болката.и.страданието,.да.премине.към.оценка.на.
вероятността.да.причиняват.вреда.и.едва.след.това.да.се.оценява.
способността.им.да.допринасят.полза..Тази.последователност.е.не-
обходима,.тъй.като.няма.никаква.сигурност.по.отношение.на.това.
дали,.допринасяйки.полза,.те.ще.допринесат.и.щастие.–.възприя-
тието.за.щастие.е.културно.и.индивидуално.много.по-вариативно.в.
сравнение.с.възприятието.на.болката.и.страданието..

Основанията.за.апокалиптични.очаквания.са.свързани.на.пър-
во.място.с.различието между наночастиците и макрочастиците..
И.двата. типа. са.изградени.от. един.и. същ.материал,.но.имат.ра-
дикално.различно.поведение..Именно. тази.разлика.в.поведение-
то.им.предизвиква.опасения.относно.сигурността.и.надеждността.
на.нанотехнологиите.по.отношение.на.човешкото.здраве.и.живот..
От.друга.страна,.съществува.много.широко.разнообразие.в.нано-
материалите.и.в.тяхното.приложение.и.употреба,.които.имат.своя.
специфика.и.не.е.известно.кои.от.тях.са.рискови.и.вредни,.кои.са.
по-силно.рискови.и.кои.не..Не.е.известно.и.какви.пакости.могат.да.
причинят.на.околната.среда.и.човека.

Нанотехнологиите. са. потенциално. много. по-деструктивни. в.
сравнение.с.останалите.биотехнологии,.доколкото.дават.възмож-
ност.за.манипулация.в.основните.градивни.частици.на.нашия.свят,.
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въпреки.прогнозите. за.бъдещи.ползи. за.човечеството..Неизвест-
ността.и.несигурността.сами.по.себе.си.са.елементи.на.всяка.рис-
кова.ситуация.и.от.факта,.че.рисковете.не.са.предварително.извест-
ни.не.следва,.че.човечеството.няма.да.се.окаже.в.ситуация.на.риск.
в.резултат.от.приложението.на.нанотехнологиите,.нито.че.не.може.
да.идентифицира.днешната.и.утрешната.ситуация.в.категориите.на.
заплахата.и.риска..Логиката.на.разсъждение.при.това.положение.
може.да.бъде.известната.в.научната.фантастика.логика.„какво.би.
станало,.ако“.или.логиката.на.всяко.прогнозиране.„ако,.тогава“.

Опасения.предизвикват.и.възможностите.за.промяна на сама
та същност на човешката природа.или.поне.на.нейните.психич-
ни,.физични.и.ментални.граници,.които.могат.да.бъдат.съответно.
стеснявани.или.разширявани..Става.дума.за.оценки,.базирани.на.
две.презумпции.–.технологиите.като.средство.за.приспособяване.
на.света.към.възможностите.на.човека.и.технологиите.като.сред-
ство.за.подобряване.и.усъвършенстване.на.тези.възможности..

Технологии,.основани.върху.невидими.с.просто.око.частици,.са.
трудно.контролируеми.и.могат.да.се.използват.във.вреда.на.човека,.
за.ограничаване.на.неговата.свобода,.личен.живот,.интимност..Вся-
какъв.род.миниатюрни.нанокамери.и.наномикрофони.застрашават.
личните.права.на.човека..Увеличават.се.възможностите.за.посега-
телство.и.престъпления.срещу.индивида.от.страна.на.криминални.
елементи.и.дори.от.страна.на.държавата..Имплантирането.на.на-
ночипове. в.мозъка.на. човека.поставя.проблема. за. неговата. авто-
номност.като.субект.на.свободна.воля,.избор,.решение.и.поведение..
Въпросът.е.не.само.дали.и.доколко.той.е.свободен.да.взема.самос-
тоятелни. решения,. а. дали.изобщо.може.да. се. схваща. като.мора-
лен.субект..Как.ще.се.оценява.от.етична.гледна.точка.поведението,.
ако.не.е.известно.каква.част.от.решението.на.човека.се.дължи.на.
личното.му. волеизлияние.и. каква. част. е. провокирана. от.наноус-
тройството?.Известно.е,.че.фармакологично.зависимите.лица.не.се.
възприемат.като.автономни.субекти,.подобен.вариант.е.възможен.и.
при.нанозависимите.лица..Ще.се.освобождава.ли.човекът.от.морал-
на.отговорност,.ще.му.се.вменява.ли.вина,.ще.му.се.признават.ли.
снижаващи.вината.обстоятелства,.ако.той.е.„нанозависим“?
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Имплантирането.на.наноустройства.и.нанороботи.в.мозъка.и.
в. тялото.на.човека.ще.увеличи.неимоверно.неговата.памет,. спо-
собността.за.мислене,.слуха,.зрението.и.всички.останали.сетива.и.
функции..Това.ще.заличи.границата.между.човека.и.машината,.тъй.
като.в.природното.тяло.на.човека.ще.бъде.„натъпкана“.толкова.тех-
ника,.колкото.днешният.човек.не.може.да.си.представи,.въпреки.
развитието.на.имплантационните.техники,.подобряващи.здравето.
и.удължаващи.живота.на.човека..Ако.се.имплантират.наночипове.
в.мозъка,.които.подобряват.зрението.и.слуха.или.движението.на.
крайниците. при. болни. хора,. няма. ли. това. да. доведе. до. контрол.
върху. поведението,. проследяване. и. т.н.?.Свързването. на. компю-
търните.с.комуникационните.технологии.ще.даде.възможност.да.
се.идентифицира.местоположението.на.всеки.човек.във.всеки.мо-
мент.от.живота.му..Няма.ли.да.се.окажем.някой.ден.натъпкани.с.
наноустройства,. които. контролират. цялостния. ни. биологичен. и.
социален.живот,.няма.ли.да.се.стигне.до.медикализация.на.социал-
ния.и.нравствения.живот.на.човека?

Нанотехнологиите.възраждат.въпроса.за.отношението.на.чо-
века. към.машината,. поставен. от. развитието. на. роботиката.. При.
традиционните.технологии.все.пак.има.ясна.граница.между.човека.
и.машината.–.дори.когато.изпълняват.еднакви.функции,.те.биват.
третирани.различно..Човекът,.а.не.машината.взема.решение.спо-
ред.определени.морални.стандарти.и.носи.отговорност.в.качест-
вото.си.на.пълноправен.и.пълноценен.морален.субект..Проблемът.
е,.че.нанотехнологиите.повишават.извънредно.възможностите.на.
биониката..И.сега.част.от.органите.на.човека.могат.да.бъдат.заме-
нени. с.изкуствени,.много.от.нашите.увредени. сетива. възвръщат.
предишните.си.функции.с.помощта.на.изкуствени.сензори.–.очила,.
лупи,.лещи,.слухови.апарати.и.т.н..Все.повече.изкуствени.органи.
могат.да.бъдат.имплантирани.в.тялото.на.човека.и.тогава.неизбеж-
но.следва.да.се.запитаме.остава.ли.човекът.човек,.ако.голяма.част.
от.органите.му.са.изкуствени.и.къде.е.границата,.преминаването.на.
която.ще.го.превърне.в.машина.или.в.най-добрия.случай.в.човек-
машина..Досегашният.опит.с.донорска.трасплантация.на.органи.
показва,.че.дори.само.заместването.на.един.орган.с.чужд.води.до.
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психични.и.физиологични.промени.в.организма.и.съответно.в.по-
ведението..Какво.би.станало,.ако.се.трансплантират.повече.органи.
в. едно. тяло. и. какво. би. станало. ако. трансплантантите. са. изцяло.
изкуствено.създадени?.Каква.част.от.отговорността.за.индивиду-
алното.поведение.ще.бъде.поета.от.отделната.личност.и.каква.част.
ще.бъде.„джиросана“.на.изкуствените.органи?.И.трябва.ли.човек.
да.носи.отговорност.за.нещата,.които.не.зависят.от.неговата.сво-
бодна.воля.–.„може.би.има.разлика.между.това.да.се.помогне.на.
хората.да.бъдат.„нормални“,.т.е..да.се.коригира.недостатъка.и.това.
да.се.направят.нормалните.хора.„супер.хора“.(13)..Въпросите,.кои-
то.всеки.трябва.да.си.постави.са.„Искаме.ли.да.бъдем.„супер.хора“.
в.сравнение.с.нашите.налични.способности.–.с.импланти,.които.
повишават.нашите.сетива,.нашата.памет.и.нашата.способност.за.
мислене?.Как.ще.повлияят.подобни.импланти.върху.нашето.разби-
ране.за.това.какво.означава.да.бъдеш.човек?.Има.ли.значение.дали.
нашите.преживявания.са.„реални“.или.не,.т.е..дали.ги.притежаваме.
във.виртуалния.или.в.реалния.свят?.Има.ли.някакъв.смисъл.в.това.
различие?“.(14)

От.друга.страна,.съществува.склонност.хората.да.се.стремят.
към.все.повече.и.по-голямо.подобряване.на.своите.ментални,.фи-
зически. и. психични. характеристики.. Наночиповете. предоставят.
възможности.за.подобно.разширяване.на.тези.възможности,.често.
наричано.подобряване.или.повишаване на качеството на човешка
та природа..Кой.ще.постави.граници.пред.възможността.за.разши-
ряване.на.тези.способности.и.дали.технологичното.им.разширява-
не.(което.в.никакъв.случай.не.може.да.се.нарече.усъвършенстване).
няма.да.доведе.до.стремеж.към.още.по-голямо.разширяване,.който.
в.даден.момент.може.да.превърне.човешкия.мозък.в.машина,.при.
това.в.резултат.от.личния.избор.на.индивида,.а.не.на.някакви.зли.
хора,.които.искат.да.го.манипулират?.С.други.думи,.доброволно.и.
съзнателно.(в.някакви.граници,.защото.всяко.такова.разширяване.
може. да. е. свързано. с. унищожаване. на. личностни. характеристи-
ки).човек.може.сам.да.се.постави.в.положението.на.поддаващ.се.
на.манипулация,.годен.за.манипулация.и.съответно.манипулиран..
Как.ще.може.да.се.определя.Аз-ът,.ще.го.има.ли.изобщо.във.фи-
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лософския.смисъл.на.думата,.ще.съществува.ли.индивидуалност.и.
субектност,.няма.ли.човекът.да.се.превърне.в.едно.сламено.чучело,.
натъпкано.с.наночипове,.в.ходеща.машина,.в.наноборг.(обратно.на.
киборга,.който.има.човешко.съзнание.в.изкуствено.тяло,.нанобор-
гът.ще.притежава.машинно.съзнание.в.човешко.тяло)?.Ако.поведе-
нието.се.направлява.от.наночипове.няма.ли.да.изчезне.всяка.борба.
на.мотиви,.на.аргументи.в.полза.на.едно.или.друго.решение,.няма.
ли.да.изчезне. самата.възможност. за.избор.и. самата. ситуация.на.
избор,.а.оттук.няма.ли.да.изчезне.изобщо.моралът.като.такъв?.

Основателен.е.и.въпросът,.ако.отделни.характеристики.–.уме-
ния,. способности,. качества. на. човека. бъдат. усъвършенствани. и.
оптимизирани.няма.ли.това.да.доведе.до.дисбаланс.на.човешкото.
тяло,.менталност.и.психика,.до.нарушаване.на.соматичния.и.лич-
ностен.интегритет.на.човешкия.индивид?.Свръхинтелигентността.
или.свръхразвитието.на.определени.способности.водят.до.някаква.
степен.на.асоциалност.и.аморалност,.до.чувство.за.превъзходство,.
до. невъзможност. за. социална. адаптация. и. интеграция.. Подобна.
заплаха.изглежда.съвсем.реална.и.при.приложението.на.наночи-
повете.в.човешкото.тяло..Усъвършенстването.и.подобряването.на.
човешката.природа.„отвън“.няма.ли.да.доведе.до.угасване.на.стре-
межа.за.самоусъвършенстване?.Ако.спортните.умения.се.развиват.
не.чрез.усилени.тренировки,.а.чрез.технически.средства,.това.няма.
ли.изобщо.да.лиши.човека.от.спортен.хъс,.от.конкурентна.нагласа.
за.победа?.Казва.се,.че.отровата.е.в.дозата,.при.нанотехнологиите.
може.да.се.каже,.че.отровата.е.в.размера.(15).

От.друга.страна,.какви.етични.бариери.могат.да.се.поставят.
пред.възможността.нанотехнологиите,.както.и.някои.други.биотех-
нологии,.насочени.към.лечение.и.подобряване.на.здравния.статус,.
да.се.използват.само.за.терапия,.а.не.за.контрол.и.управление.на.
човешките.емоции.и.поведение?.Много.технически.средства.–.ме-
дицински,.в.областта.на.транспорта.и.комуникациите,.дават.въз-
можност.човек.да.подобри.своята.адаптация.и.дейност.в.света,.без.
да.променят.човешката.природа,.соматичния,.психичния,.ментал-
ния.баланс.на.индивида..Контактните.лещи,.очилата,.пейсмейкъ-
рите,. всички.транспортни.средства.и. технически.оръдия.на. тру-
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да.са.от.този.вид..Те.или.възвръщат.нормалните.способности.на.
човека,.или.ги.увеличават,.без.същевременно.да.го.подобряват.и.
без.да.го.усъвършенстват.в.самата.му.природна.даденост..Затова.
всякакви. аналогии. на. нанотехнологиите. с. подобни. технически.
средства.изглеждат.неправомерни.–.нанотехнологиите.целят,. ос-
вен. възвръщането. на. способностите. в. техните. природни. норми,.
усъвършенстването.и.промяната.на.тези.способности.в.самата.им.
природна.същност.

Приложението.на.нанотехнологиите.в.компютърните систе
ми. може. радикално. да. промени.информационните. технологии.и.
съответно.да.изправи.човечеството.пред.решаването.на.нови.етич-
ни.проблеми..Преди.всичко.размерите.на.компютрите.драстично.
ще.намалеят.до.размерите.на.бучка.захар.при.драстично.нараснала.
скорост.до.милиарди.операции.в.секунда.(милиарди.пъти.по-бързи.
от.днешните.компютри).и.неимоверно.нараснала.памет..Квантови-
ят.компютър.например.ще.може.да.извършва.операции,.които.не.
могат.да.бъдат.осъществени.от.всички.съществуващи.днес.компю-
три.на.планетата,.свързани.помежду.си.(16)..Ще.може.ли.човек.да.
се.приспособи.към.бързината.и.размера.на.наноустройствата.и.на-
нокомпютрите?.Нужна.ли.му.е.изобщо.тази.„нечовешка“.бързина.
и.няма.ли.нейната.наличност.да.провокира.опити.за.надхвърляне.
границите.на.човешкото.посредством.наноподобрения,.отдалеча-
ващи.човека.не.само.от.собствената.му.природна.конституция,.но.
и.от.природната.даденост.на.човешкия.вид?

Прогнозите.показват,.че.около.средата.на.нашия.век.много.от.
предвижданията.за.мястото.и.влиянието.на.нанотехнологиите.ще.
се.превърнат.в.реалност..А.това.ще.направи.виртуалната реалност.
неразличима.от.реалността.такава,.каквато.я.познаваме.днес.след.
всички.чудеса.на.техниката.и.технологиите..Бързото.и.всеобхватно.
акумулиране.на.данни.във.виртуалното.пространство.на.Интернет,.
възможностите. за.наблюдение,.проследяване.и.контрол.чрез.им-
плантирани.в.тялото.GPS.устройства.на.моментното.поведение.на.
отделните.индивиди,. социални.и. възрастови.категории.ще.нару-
ши.правото.на.личен.живот.и.ще.постави.на.изпитание.системите.
на.контрол.върху.достъпа.до.лични.данни..Възниква.въпросът.не.
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само.за.обхвата.на.контролираните,.но.и.за.обхвата.на.контролира-
щите.субекти,.за.техните.права.и.правомощия,.за.степента,.в.която.
ще.могат.да.упражняват.контрол,.за.отговорността.им.по.отноше-
ние. на. индивидуалното. или. груповото. поведение..Дали. това.ще.
снеме.моралната.отговорност.от.индивида.за.неговото.поведение,.
дали.контролиращите.органи.ще.споделят.отговорността.за.инди-
видуалното.поведение.и.изобщо.как.ще.се.разпределя.справедливо.
отговорността,.ако.автонономията.на.субекта.може.да.бъде.ограни-
чавана.по.време.и.място?.

В. досегашното. развитие. на. биотехнологиите. принципът за 
справедливостта се. поставяше. предимно. в. плоскостта. на. спра-
ведливото.разпределение.на.медицинските.ресурси,.справедливо-
то.териториално,.социално.и.индивидуално.разпределение.на.тех-
нологичните.услуги,.справедливото.разпределение.на.средствата,.
влагани.в.развитието.на.новите.технологии..Напоследък.на.преден.
план.излиза,.особено.във.връзка.с.нанотехнологиите,.въпросът.за.
справедливото разпределение на ползите, вредите и риска..Въпро-
сът.е.кой.от.критериите.за.справедливост.–.равенството,.потреб-
ността,. нуждата,. приносът. –. да. има. приоритет. при. оценката. на.
нанотехнологиите..Очевидно.е,.че.приносът.на.бедните.страни.във.
финансирането.по.обясними.причини.ще.бъде.нищожен,.но.рис-
кът.за.тях.може.да.бъде.неизмеримо.по-висок.от.вероятната.полза..
Разпределението.на.ползите.и.от.другите.биотехнологии,.като.пра-
вило,.е.в.полза.на.богатите.индивиди.и.прослойки,.но.при.нано-
технологиите.и.този.проблем.ще.се.задълбочи,.защото.пропастта.
между.бедни.и.богати.в.бедните.страни.е.много.по-осезателна,.от-
колкото.в.богатите.държави..Счита.се,.че.богатите.страни.ще.бъдат.
облагодетелствани.от.развитието.на.нанотехнологиите,.но.само.в.
началото,.след.това.принципът.за.справедливото.разпределение.ще.
може.да.се.прилага.с.пълна.мяра.и.за.бедните.страни..Това.обаче.
също.е.хипотетично.

Известно. е,. че. новите. технологии,. като. правило,. обещават.
справедливост,. но. реално. задълбочават. несправедливостите..Съ-
щото.се.наблюдава.и.при.нанотехнологиите..Богатите.ще.стават.все.
по-богати,.а.бедните.–.все.по-бедни..Бедните.страни,.разчитащи.на.
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своите.природни.ресурси.и.износ.на.суровини,.със.сигурност.ще.
загубят.най-сериозния.си.източник.на.национално.богатство.и.до-
ход,.ако.нанотехнологиите.позволят.синтез.на.„всичко.от.всичко“..
„Наноразделението“.със.сигурност.ще.представлява.проблем.също.
както.представлява.проблем.достъпът.до.изкуствените.методи.на.
оплождане,.които.не.всеки.може.да.си.позволи,.поради.високата.им.
цена..От.друга.страна,.едва.ли.нанотехнологиите.ще.доведат.до.ре-
шаване.на.всички.материални.проблеми.на.човечеството.като.тези.
с.изхранването.чрез.производство.на.хранителни.продукти.„от.ни-
щото“,.„от.въздуха“.или.„от.слънчевите.лъчи“,.нито.пък.прогнози-
те.за.мини(нано)фабрика.във.всеки.дом.звучат.сериозно..Едва.ли.
трудът.ще.се.превърне.в.екзотично.занятие.и.едва.ли.човек.ще.се.
отърве.от.принудата.„с.труд.и.пот“.да.изкарва.прехраната.си..

Съществува. опасност. нанотехнологиите. да. доведат. не. само.
до.още.по-голямо.разделение.между.бедни.и.богати,.но.и.между.
облагодетелствани.и.ощетени.от.наночудесата.хора,.между.тези,.
чиито.физически.и.ментални.качества.са.повишени.и.хората,.които.
не.могат.или.не.искат.да.си.позволят.подобно.усъвършенстване..
Усъвършенстваните. хора. ще. имат. много. по-големи. предимства.
пред.останалите..Съществува.опасността.хората.да.бъдат.прину-
дени,.въпреки.желанието.си,.да.се.подложат.на.усъвършенстващи.
процедури.. Бедните. нации. и.малцинствата. могат. също. да. бъдат.
принудени.да.предприемат.мерки.за.усъвършенстване,.както.и.да.
им.бъде.отнето.правото.да.се.ползват.от.чудесата.на.нанотехноло-
гиите..Хората.могат.да.бъдат.манипулирани,.контролирани.и.упра-
влявани.с.помощта.на.наноустройства..

Едни.от.съществените.етически.проблеми.са.свързани.с.при-
ложението. и. комерсиализацията. на. нанотехнологиите.. Именно.
приложението.им.поражда.въпросите.за.сигурността,.надеждност-
та,.вероятните.заплахи,.рискове,.вреди..Наноматериалите.все.още.
не.са.достатъчно.надеждно.тествани.с.оглед.на.техните.вреди.за.
човека.и.околната.среда..Предполага.се,.че.наноматериалите,.съ-
държащи. се. в. наноустройствата,.ще. имат. различни. в. сравнение.
със.самостоятелното.им.съществуване.свойства.и.качества,.които.
също.все.още.не.са.добре.проучени..Предвид.това.може.да.се.каже,.
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че.етическите.проблеми,.възникващи.в.областта.на.приложението.
на.нанотехнологиите,.разглеждани.днес,.ще.се.различават.от.тези,.
разглеждани.в.бъдеще,. тъй.като. с. всяко.ново.приложение.ще. се.
появяват.нови.проблеми..

Опасности.произтичат.и.от.конфликта на интереси.във.връз-
ка.със.стремежа.на.инвеститорите,.производителите.и.търговците.
да.пуснат.новите.нанотехнологични.продукти.на.пазара,.за.да.си.
възвърнат. вложените. средства.. Голямата. част. от. инвестициите. в.
областта.на.нанотехнологиите.се.използват.за.създаването.на.на-
нопродукти.и.съвсем.малка.част.се.влагат.в.нанотоксикологични.
изследвания.за.влиянието.на.нанотоксините.върху.човешкото.здра-
ве.и.живот,.въпреки.общоприетото.допускане,.че.именно.токсико-
логичните.рискове.от.нанонотехнологиите.ще.бъдат.най-значими.
в.бъдеще..Колкото.и.странно.да.изглежда.на.фона.на.страховете.и.
опасенията.относно.нанотехнологичните.рискове.и.заплахи,.точно.
за. тяхното.изследване. се. отделят.най-малко. средства.–. около.10.
милиона.долара,.т.е..около.1.%.от.общото.финансиране.се.влагат.
годишно.в.САЩ.в.изследване.на.здравните.рискове.и.рисковете.за.
околната.среда..Същото.се.отнася.и.до.публикациите.на.тази.тема,.
които.са.незначителен.брой.в.сравнение.с.общия.брой.публикации.
по.темата.за.нанотехнологиите..Още.по-малко.са.средствата.и.пуб-
ликациите,.свързани.с.изследване.и.анализ.на.социалните,.правни-
те,.моралните.проблеми.на.нанотехнологиите..Това.дава.отражение.
върху.изработването.на. съответните. социални,.правни,. етически.
регулативи,.които.сега.или.някъде.въобще.не.съществуват,.или.са.
недостатъчни,.или.не.обхващат.всички.видове.нанотехнологични.
практики,.което.практически.ги.оставя.без.регулация.и.контрол..
Това.означава,.че.голяма.част.нанопродуктите.биват.пускани.на.па-
зара.без.предварително.тестване.за.токсичност.и.други.вредности,.
засягащи.човека.и.околната.среда..При.това.е.известно,.че.процен-
тът.на.заболеваемост.и.смъртност.в.резултат.от.замърсяването.на.
околната.среда,.особено.сред.децата.и.старите.хора,.е.значителен.и.
следователно.може.да.се.очаква.неговото.повишаване.вследствие.
на. нанозамърсителите,. тъй. като. тяхното. навлизане. в. организма,.
преминаването.им.през.тъканите.и.естествените.мембрани.на.чо-
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вешкото.тяло,.прякото.им.навлизане.във.всички.органи.и.в.кръвта,.
както.и.усвояването.им.става.много.по-лесно.и.бързо.в.сравнение.с.
другите.видове.замърсители.

Част.от.инвеститорите.и.производителите.обаче.не.са.склон-
ни.да.вземат.предвид.вероятните.или.възможните.вреди.и.рискове,.
дори.когато.имат.достатъчно.научно.проверена,.доказана.и.досто-
верна.информация..Нещо.повече,.инвеститорите.не.са.заинтересо-
вани.от.разгласяване.на.информация.относно.очакваните.негатив-
ни.ефекти,.често.пъти.дори.скриват.информация.и.се.договарят.със.
заинтересовани.фирми.и.организации.да.скриват.неблагоприятна.
за. техните. бъдещи. печалби. информация.. Обществеността. бива.
залъгвана.с.приказки.за.баснословните.ползи.и.дезинформирана.
относно.същността.на.очакваните.опасности..Често.заинтересова-
ните.компании.наемат.здравни.специалисти,.които.„слагат.подпи-
са“.си,.излизат.с.публични.изявления.и.публикации.в.научния.и.
всекидневния.печат,.фалшифицират.изследвания,.дори.рекламират.
срещу. високи. хонорари. вредни. продукти.. Неслучайно. повечето.
граждани.на.САЩ.настояват.държавата,.правителството,.научните.
институти,.организации.и.университети,.а.не.компаниите,.да.бъ-
дат.отговорни.и.да.се.грижат.за.безопасността.от.нанопродукти-
те..Липсват.достатъчно.независими.организации,.които.да.тестват.
новите. нанопродукти.и. да. разрешават. или. забраняват. пускането.
им.на.пазара..Освен.това.част.от.нанопродуктите.се.пускат.не.на.
потребителския,.а.на.продуктовия,.производствения.пазар,.което.е.
една.от.причините.да.се.заобикаля.независимата.експертиза.относ-
но.тяхната.полезност.или.вредност..Пускането.на.нанопродукти.на.
потребителския.пазар.обикновено.става.без.изричното.отбелязване.
на. етикета,. че. стоката. съдържа. наночастици..Въпросът. с. наное-
тикетирането.е.много.съществен,.тъй.като.то.дава.възможност.на.
потребителя.да.прецени.и.вземе.решение,.т.е..да.изрази.информи-
рано.съгласие.дали.да.закупи.и.ползва.съответния.продукт..Всеки.
потребител.има.правото.за.знае.качествения.състав.и.ингредиенти-
те.на.купуваната.от.него.стока,.дали.тя.съдържа.токсични.вещества.
и.дали.представлява.заплаха.за.неговото.здраве.
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4. ПРИНЦИПЪТ НА ПРЕДПАЗЛИВОСТТА

Застрахователните.компании.вече.отбелязват,.както.това.ста-
на.и.при.другите.биотехнологии,.потенциалните.опасности.за.своя.
бизнес. от. приложението. на. нанотехнологиите.. Втората. по. голе-
мина.в.света.презастрахователна.компания.Swiss.Re,.обезпокоена.
от.несигурността.на.нанотехнологиите,.изработи.доклад,.в.който.
призовава.за.приложение.на.принципа.на.предпазливостта.в.тази.
област.и.посочи.поредица.от.проблеми,.които.трябва.да.бъдат.ре-
шени,. преди. да. се. пуснат. в.широка. употреба. нанопродуктите. и.
преди.да.са.показали.своите.полезни.и.вредни.ефекти..

Необходимо.е.да.се.изследва.как.би.се.отразила.свръхмобил-
ността.и.свръхреактивността.на.наночастиците.при.практически.
неограничения.им.достъп.до.човешкото.тяло..Те.могат.да.навли-
зат.чрез.кръвта.практически.безпрепятствено.във.всички.органи,.
включително.в.човешкия.мозък,.а.чрез.плацентата.и.в.човешкия.
зародиш..Поради.нищожно.малките.си.размери.те.ще.могат.да.се.
движат.много.дълго.време.по.въздушен.път.без.да.се.докосват.до.
повърхността.на.земята,.както.и.във.водна.среда,.поради.което.ни-
какви.досега.използвани.филтри.за.питейна.вода.не.биха.могли.да.
спрат.навлизането.им.в.организма..В.почвата.също.движението.и.
преминаването.им.от.един.слой.в.друг.ще.бъде.практически.без-
препятствено.и.не.е.известно.по.какъв.начин.те.ще.повлияят.върху.
развитието.на.растенията,.а.чрез.тях.и.върху.храната.на.хората.и.
животните..Чрез.тях.могат.да.се.пренасят.както.лекарствени.пре-
парати.директно.към.болните.органи,.така.и.замърсители..Предпо-
лага.се.също,.че.някои.наночастици.и.наноустройства.притежават.
много. по-голям. токсичен. потенциал. в. сравнение. с. продуктите. с.
по-голям. размер,. изградени. от. същите. вещества.. Свръреактив-
ността. им. може. да. доведе. до. некотролируеми. химични. взаимо-
действия.с.интензифициращ.ефект,.превръщащ.досега.безопасни.
субстанции.в.субстанции.с.огромен.вреден.ефект..С.други.думи,.
нанточастиците.са.всепроникващи.и.реактивни.и.то.неограничено.
и.безпрепятствено.всепроникващи.и.реактивни..Веднъж.пуснати.
в.употреба,.поради.тези.си.свойства,.те.стават.и.безконтролни.и.
неконтролируеми.
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Въпреки.че.развитието.на.нанотехнологиите.се.определя.като.
нова. индустриална. революция,. въпросът. за. тяхната. безвредност.
все.още.е.обект.на.дискусии..Те.са.резултат.от.неяснотите.относ-
но.потенциалните.ползи.и.вреди,.за.които.все.още.не.съществуват.
убедителни.научни.доказателства..И.едните,.и.другите.все.още.са.
в.сферата.на.хипотезите,.поради.което.анализът.и.оценката.на.ри-
ска.са.затруднени.и.се.появяват.настойчиви.апели.за.приложение.
на.принципа.на.предпазливостта..Не.са.ясни.нито.количеството,.
нито. качеството,. нито. номенклатурата. на. нанопродуктите,. пус-
нати.на.пазара,.нито.обхвата.на.потребителите.им..Не.е.решен.и.
проблемът.с.етикетирането.на.тези.продукти..Поради.липсата.на.
номенклатура.не.може.да.се.реши.въпросът.за.стандартизацията.и.
предварителното.тестване.за.вредност..Тестването.им.се.пренася.
от.лабораторните.изследвания.към.процеса.на.употребата.им,.от.
превенцията.към.резултатите,.от.днешния.ден.към.неопределеното.
бъдеще,.когато.вредните.резултати.ще.са.факт.и.ще.са.увредили,.
може.би.необратимо,.живота.и.здравето.на.хората.и.планетата..При.
това.положение. става. особено. трудно.да. се. вземат. каквито.и. да.
било.отговорни.решения,.свързани.с.развитието.и.приложението.
на.тези.технологии..Трябва.да.се.има.предвид,.че.деструктивният.
потенциал.на. всяка. технология. е. пропорционален.на. градивния..
Колкото.повече.ползи.се.очакват.от.приложението.на.дадена.техно-
логия,.толкова.повече.вреди.тя.може.да.допринесе..

Не.е.случайно,.че.именно.несигурността.на.научните.доказа-
телства,.несигурността.относно.ползите.и.вредите.от.нанотехноло-
гиите.се.използва.през.последните.години.като.аргумент.в.полза.на.
одобряването.и.приемането.на принципа на предпазливостта..Той.
пледира.за.необходимостта.от ограничено.използване.на.нанопро-
дуктите,.докато.потенциалните.вредни.ефекти.не.бъдат.редуцира-
ни..Необходимо.е.също,.при.високата.научна.несигурност.относно.
вредните.резултати,.спрямо.използването.на.нанопродуктите.да.се.
действа.така,.като.че.ли.те.са.изключително.вредни,.докато.изрич-
но.не.се.докаже.дали.и.доколко.са.вредни,.какви.са.степента.разме-
рите.на.вредите.(17).
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Първата.възможност.е.да.се.приложи.строго.рестриктивната.
форма.на.принципа,.която.изисква.да.не.се.предприемат.никакви.
действия.по.изследването.и.приложението.им,.тъй.като.от.тях.мо-
гат. да. последват. огромни. опасности.и. съответно. вреди..Това. на.
практика. означава. налагане. на. мораториум. върху. изследванията.
или.продължаване.на.изследванията,.но.налагане.на.забрана.за.из-
ползване.на.нанопродуктите,.докато.не.се.докаже.напълно.тяхната.
вредност.или.безвредност.или.поне.степента.на.вредност.или.без-
вредност..Иначе.казано,.ако.едно.действие.може.да.причини.вреда,.
по-добре.е.то.да.не.се.предприема.и.да.се.предпочете.бездействие-
то..Въпросът.е.дали.бездействието.няма.да.има.вредни.последици.
или. по-вредни. последици. от. действието?.Ако. нанотехнологиите.
съдържат.действително.потенциалните.ползи,.които.им.се.припис-
ват,.какви.и.колко.значими.могат.да.бъдат.моралните.аргументи.за.
бездействие,.за.да.го.оправдаят.пред.възможността.от.тези.потен-
циални.бъдещи.ползи?

Втората.възможност.е.да.се.търсят.и.избират.по-малко.рискови.
алтернативи.като.междувременно.отговорността.за.потенциалните.
опасности.се.поема.от.производителите.и.внедрителите.на.нано-
продуктите..Въпросът.е.коя.от.тези.две.възможности.ще.бъде.из-
брана..Изборът.между.тях.сам.по.себе.си.е.рисков,.тъй.като.която.
и.от.двете.да.бъде.избрана,. изборът.ще.предопредели.бъдещите.
действия.по.отношение.на.нанотехнологиите,.резултатите.от.кои-
то.действия.могат.да.бъдат.вредни..Възможно.е.да.се.избере.въз-
можността.за.активни.действия.по.превенция.и.търсене.на.алтер-
нативни.безвредни.или.по-малко.опасни.алтернативи..Това.обаче.
може.да. се.направи. само.в. случай,. че. опасностите.и. вредите. са.
идентифицирани.от.гледна.точка.на.спецификата,.характера,.раз-
мера..При.нанотехнологиите.фактически.анализ.и.оценка.на.риска.
липсват,.те.са.само.хипотетични..Оттук.следва.въпросът,.струва.ли.
си,.морално.оправдано.ли.е.да.се.изразходват.средства.и.усилия,.да.
се.ангажират.обществеността,.медиите,.властите.и.изследовател-
ските.екипи.в.търсене.на.алтернатива.на.нещо,.за.което.не.се.знае.
нищо.със.сигурност?.Например.т.н..грейгоу ефект.–.способността.
на.наноустройствата.да. се. саморепликират,.използвайки. елемен-
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тите.на.природната.среда.и.съответно.да.се.асамблират.може.да.
доведе.до.буквално.„изяждане“.на.всичко,.което.тези.устройства.
срещат.по.пътя.си,.но.това.е.хипотетичен.ефект,.той.съществува.
като.теоретична.възможност,.но.е.недоказан.практически..Възмож-
но.е.този.ефект.да.бъде.избягнат.чрез.кодиране.и.контрол.на.нано-
устройствата,.но.това.също.не.е.доказано..Как.при.това.положение.
на.пълна.научна.несигурност.да.се.вземе.решение?.На.този.въпрос.
принципът.на.предпазливостта.дава.обичайния.отговор.–.именно.
несигурността,.научната.недоказаност.на.възможната.опасност.и.
вреда. са. причината. за. приложението.му..И. тук. отново. възниква.
съмнението.могат.ли.обществото,.властите.и.учените.да.си.позво-
лят.да.спрат.развитието.на.тези.технологии.и.как.ще.го.оправдаят.
пред.бъдещите.поколения..Възможно.ли.е.изобщо.да.се.спре,.макар.
и. за. кратко,. развитието.на.нанотехнологиите.при.обещанието. за.
толкова.много.и.толкова.значими.бъдещи.ползи?.Възможно.ли.е.
изобщо.да.се.спре.развитието.на.която.и.да.била.технология.при.
наличието.на.толкова.много.противоречащи.и.конкуриращи.се.ин-
тереси.и.кой.има.правомощията.да.я.спре?

Спирането.на.изследванията.и.внедряването.на.нанотехноло-
гиите.може.да.доведе.до.няколко.рискови.момента.–.може.да.не.
бъде.намерено.алтернативно.решение.на.проблемите,.които.нано-
технологиите.могат.да.разрешат.–.замърсяването.на.околната.сре-
да,.лечението.на.болестите,.изхранването,.облекчаването.на.труда,.
осигуряването.на.свободно.време.и.т.н.;.няма.никакви.гаранции,.
че.отговорната.и.нравствено.ангажирана.забрана.въобще.ще.спре.
изследването.и.използването.им.–.практиката.показва,.че.винаги,.
когато.някаква.нова.технология.е.била.забранявана.или.върху.нея.е.
бивал.наложен.мораториум,.тя.е.преминавала.в.ръцете.на.морално.
по-безотговорни.и.по-безогледни.хора,.поради.което.опасностите.
от.забраната Ј се.оказват.по-големи.и.практически.извън.контро-
ла.на.обществеността.и.властите;. забраната.не.може.да.осигури.
гаранции.срещу.научна.недобросъвестност.или.некомпетентност.
и.следователно.от.създаване.на.нанопродукти.извън.всякакви.нор-
ми.на.сигурност..Неслучайно.тези,.които.подкрепят.принципа.на.
предпазливостта.в.областта.на.нанотехнологиите,.настояват.за.от-
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говорност.за.тяхното.развитие.и.използване.не.защото.вярват,.че.те.
са.безопасни,.а.защото.вярват,.че.са.опасни.или.поне.рискови..Ар-
гументът.им.е.–.единствената.алтернатива.на.отговорното.развитие.
е.безотговорното.развитие.(18).

В.този.контекст.се.поставя.въпросът.за.социален.диалог.между.
всички.членове.на.обществото,.между.социума.като.цяло,.учените,.
различните.видове.общности..За.пръв.път.въпросът.се.поставя.не.
от.гледна.точка.на.религиозната.доктрина,.а.от.гледна.точка.на.раз-
личните.религиозни.общности,.не.какво.е.мнението.на.църквата,.а.
на.отделната.религиозна.общност.

5. НУЖДАЕ ЛИ СЕ DREXLЕРОВИЯТ СВЯТ ОТ 
НАНОТЕХНИКА

Нанотехнологиите. се. привиждат. както. като. новата. индус-
триална. революция,. която.ще. реши. всички.проблеми,. нерешени.
от.предишните.индустриални.революции,.така.и.като.новата.ин-
дустриална.революция,.която.ще.задълбочи.и.доведе.до.крайност.
нерешените. от. предишните. индустриални. революции. проблеми..
Нанотехнологиите.правят.поредната.голяма.крачка,.навлизайки.не.
само.в.света.на.малките.неща,.но.и.в.света.на.човешките.неща..За-
това.на.всички,.които.се.занимават.с.нанотехнологии.им.се.налага.
да. „пресичат. чертата“.между.отделните. области.на. знанието,. да.
обясняват.на.обществеността,.пък.и.на.учените.от.другите.обла-
сти.на.знанието,.особено.на.хуманитаристите,.какво.представляват.
нанотехнологиите..На.специалистите.по.нанотехнологии.пък.им.е.
необходимо.знание.не.само.в.областта.на.сродни.частни.науки,.но.
и. в. човекознанието. (19)..Необходими.са.им.комуникативни.уме-
ния,.минимум.етични,.психологични,.правни.и.т.н..знания.

Поради.факта,.че.нанотехнологиите.са.ново.явление,.всичко,.
свързано.с.тях,.е.съпроводено.с.дискусии.(20).–.като.се.започне.от.
това.дали.става.дума. за.нанотехнология. или. за.нанотехнологии,.
какво.представляват.те,.дали.са.съвършенно.нов.тип.технологии.
или.са.просто.продължение.на.технологичната.революция,. запо-
чнала.далеч.преди.появата.на.нанотехнологиите..Досега.обаче.не.
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е.изработена.строга.научна.дефиниция.за.самото.понятие.„нано-
технология“,.нито.пък.е.дефинирана.етическата.релевантност.на.
наноявленията.–.как.тогава.да.се.анализира.етически,.как.да.се.ре-
гулира,.да.се.забрани.или.разреши.изрично.нещо,.чиито.граници.
не.са.ясно.очертани.и.стриктно.определени?

В.този.все.още.неясен.контекст.се.очертават.две.мнения.относ-
но.етическата.регулация.на.нанотехнологиите..Първото.настоява.
за. създаване. на. специална. приложна. наноетика,. другото. отрича.
нейната.необходимост..Така.се.възражда.старият.спор.за.това.дали.
са.нужни.нови.приложни.етики.за.всяко.ново.явление.или.етиката.
като.практическа.философия.и.именно.защото.е.практическа.фи-
лософия.няма.нужда.от.раздробяване.

Въпросът. за.необходимостта.от.наноетика.се.свързва.с.едно.
привиждано.сложно.и.противоречиво.нанобъдеще..Тя.се.обосно-
вава. с. новите. етични. проблеми. и. новите. аспекти. на. стари. и. не.
толкова.стари.етични.проблеми,.поставени.отново.на.дневен.ред.
от. нанотехнологиите.. Основният. аргумент. на. настояващите. за.
създаване.на.наноетика.е,.че.в.нанотехнологиите.си.дават.среща.
етични.проблеми,.които.преди.са.възниквали.спорадично.с.поява-
та.на.всяка.нова.технология,.но.са.били.разглеждани.като.пробле-
ми.само.на.конкретната.технология..В.статията.си.„‘Nanoethics’?.
What’s.New?“.(21).в.известното.списание Hastings Center Report.P..
Litton.обръща.внимание.в.началото.на.2007.г.,.че.различни.комен-
татори.и.интерпретатори.на.нанотехнологиите.все.повече.настоя-
ват.за.радикална.промяна.в.начина.на.поставяне.и.адресиране.на.
етичните.въпроси,.както.и.за.необходимостта.от.нов.етичен.подход.
към.бъдещето,.различен.от.съществуващите.етични.теории..Те.на-
стояват.такъв.етичен.подход.да.бъде.създаден.и.приложен.днес.и.
сега,.веднага.и.без.отлагане,.тъй.като.приложението.на.нанотехно-
логиите.крие.големи.заплахи.за.бъдещето.на.човешкото.съществу-
ване..На.етическа.регулация.трябва.да.бъдат.подложени.ефектите.
от.нанотехнологиите,.субектите,.занимаващи.се.с.нанотехнологии,.
интересите.и.ценностите.на.тези,.които.ще.бъдат.заплашени.или.
облагодетелствани.от.приложението.им,.а.не.самите.технологии..
Необходима.е.нормативна.рамка,.операционализирана.според.оп-
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ределени. критерии. –. практическа. завършеност,. консистентност,.
яснота. и. недвусмисленост,. консенсус,. съответствие. с. въпросите,.
възникващи.в.сферата,.която.подлежи.на.регулация.(22).

Основният.въпрос,. който.трябва.да. се.реши.обаче,.преди.да.
се. види. дали. е. необходима. специална. наноетика,. е. въпросът. за.
еволюционния.или.революционния.характер.на.нанотехнологии-
те..Решението.за.революционния.или.еволюционния.характер.на.
нанотехнологиите.в.сравнение.с.предишните.биотехнологии.дава.
отпечатък.върху.третирането.на.въпроса.дали.пораждат.нови.или.
витализират.стари.етични.проблеми,.дали.се.е.появила.нова.област.
от.приложната.етика.–.наноетика,.или.става.въпрос.за.етични.про-
блеми.на.нанотехнологията.(или.нанотехнологиите),.които.етиката.
е.способна.да.решава.без.конструирането.на.поредната.специална.
приложна.етика.

Ако. нанотехнологиите. са. просто. продължение. на. биотех-
нологичната.революция,. тогава.към.тях. следва.да. се.подходи.от.
етичните.позиции,.вече.установени.в.оценката.на.предходните.би-
отехнологии..При.такъв.подход.обаче.съществува.риск.към.нещо,.
което.може.би.ще.се.окаже.съвсем.ново,.да.се.подходи.по.аналогия.
от.позициите.на.стари.тълкувания..Това.крие.опасност.аналогията.
да.реферира.към.сходството.и.подобието,.а.не.към.различието,.а.
именно.различието.е.това,.което.все.още.не.е.етически.интерпре-
тирано.и.съответно.кодексифицирано.и.регулирано..Ако.предста-
вляват.нещо.революционно.ново,.те.със.сигурност.ще.изискват.и.
някакви.нови.подходи.и.решения,.макар.и.частично.основани.на.
предходните.

Проблемът.е,.че.ако.нанотехнологиите.са.все.още.в.процес.на.
„ставане“. и. все. още. не. са. ясни. тяхната. природа. и. същност,. ако.
заключенията.за.позитивните.или.негативните.им.следствия.се.ос-
новават.на.предположения,.предвиждания.и.аналогии,.свързани.с.
предходни.проблеми.на.биотехнологиите,.как.може.изобщо.да.се.
дефинират.предметът.на.наноетиката.и.нейните.изследователски.
методи?.Как.наноетиката.може.да.създаде.регулатори.и.реално.да.
регулира.процесите,.явленията,.отношенията.и.следствията.от.раз-
витието.и.приложението.на.нанотехнологиите?.Всяка.прогноза.има.
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вероятностен.характер.и.поради.това.съществува.риск.да.се.сгре-
ши.както.по.посока.на.позитивите,.така.и.по.посока.на.негативите..
Не.е.предварително.ясно.дали.прогнозите.за.ползите.и.вредите.са.
реални,. ако.да,. доколко. са.реални,. дали. едните.не. са.подценени.
или.надценени.за.сметка.на.другите,.дали.изобщо.ползите.са.ползи.
или.в.последна.сметка.ще.се.окажат.вреди.и.дали.вредите.няма.да.
се.окажат.вреди.само.в.краткосрочна.перспектива..В.този.случай.
етиката.не.може.да.реферира.към.реални.факти,.тя.може.да.изказва.
съждения.само.от.ценностнонормативни.позиции.–.от.позициите.
на.това,.което.се.приема.за.добро.или.зло.и.съответно.което.трябва.
или.не.трябва.да.бъде..Естествено.е.здравето,.благополучието,.щас-
тието.да.се.приемат.като.добро,.а.болестта,.страданието,.бедността.
като.зло..Това,.което.се.приема.за.добро,.трябва да бъде.тъй.като.
то.съдейства.избягването.на.болката.и.страданието.и.осигурява.все.
по-голямо.щастие.на.все.по-голям.брой.хора..

В.този.план.пред.етиката.съществуват.две.възможности..Пър-
вата.е.да.заеме.позицията.на.категоричен.съдник.и.отрицател,.да.
настоява.за.мораториум,.да.поставя.ограничения,.да.създава.забра-
ни.и.да.прилага.наказания..Другата.позиция.е.да.се.опита.да.създа-
де.етична.регулация,.основана.на.натрупания.опит.от.предходното.
развитие.на.технологиите..И.в.двата.случая.тя.е.изправена.пред.не-
известността.и.риска.да.се.опитва.да.рамкира,.регулира.и.контро-
лира.нещо,.което.все.още.не.е.станало.„нещото“,.което.се.отрича.
или.се.вкарва.в.нормативни.рамки.(23)..

Предварителното. създаване. на. регулативни. норми. и. прави-
ла.само.по.себе.си,.обаче,.може.да.подсили.апокалиптичните.или.
идиличните.представи.за.следствията.от.развитието.на.нанотехно-
логиите..Какви.етични.рамки.ще.се.поставят,.какви.ценности.ще.
се.защитават,.какъв.тип.поведение.ще.се.порицава.или.стимулира.
при.положение,.че.нанотехнологията.още.не.се.е.състояла.в.ней-
ния.същински.вид,.че.все.още.няма.широк.кръг.от.потребители.и.
нейните.следствия.са.хипотетични..Не.се.ли.изпада.в.такъв.слу-
чай,.питат.се.теоретиците,.в.ситуацията,.известна.като.„дилемата.
на.Collingridge“,.според.която.„Ако.етиката.се.създаде.преди.тех-
нологията.да.е.показала.своите.въздействия,.тогава.е.трудно.да.се.
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предвиди.какви.биха.били.тези.въздействия,.а,.ако.тя.се.създаде.
след.като.технологията.е.развита,.тогава.е.трудно.да.се.контроли-
рат.въздействията.“.(24)

Аргументацията.за.и.против.технологиите.като.цяло.и.нано-
технологиите. в. частност,. обикновено.има.по-скоро.относителен,.
отколкото.абсолютен.характер..Каквито.и.спорове.да.се.водят,.ка-
квито.и.аргументи.да.се.използват,.на.тях.винаги.се.противопоста-
вят.не.по-малки.по.убедителност.контрааргументи..В.определени.
дискусии.и.периоди.превес.взимат.едни,.в.други.периоди.–.други.
аргументи.като.балансът.между.тях.винаги.е.временен..Тази.осо-
беност.на.аргументацията.се.дължи.до.голяма.степен.на.амбива-
лентността.на.технологиите,.която,.според.някои.автори.(25),.при.
нанотехнологиите.е.изразена.най-ясно..Силно.изразената.амбива-
лентност.на.нанотехнологиите.се.използва.като.аргумент.в.полза.
на.необходимостта.от.наноетика,.тъй.като.тази.амбивалентност.не.
позволява.вече.установените.морални.регулативи.и.установената.
морална.практика.да.се.прилагат.към.спецификата.на.нанотехно-
логиите.. Защото. малките. размери. на. наноустройствата. създават.
неочаквани. нови. характеристики,. които. водят. до. появата. на. ри-
скове..Тези.рискове.предварително.не.могат.да.бъдат.предвидени,.
те.са.с.голяма.степен.на.неопределеност,.затова.е.необходимо.да.
се.преценяват.конкретно.за.всяка.отделна.нанотехнология.и.всяко.
отделно.наноустройство..Анализът.на.ползата.и.риска.в.този.слу-
чай.не.може.да.бъде.окончателен,.затова.не.може.да.се.изготвят.и.
(относително).окончателни.регулативи..Налага.се.да.се.работи.със.
сценарии.и.със.степени.на.вероятност.на.всеки.сценарий..

Пропонентите.са.убедени,.че.предварителното,.изпреварващо.
развитието.на.нанотехнологиите.създаване.и.разработване.на.на-
ноетика,.ще.окаже.влияние.върху.по-нататъшното.им.развитие.и.
усъвършенстване.и.в.този.смисъл.наноетиката.сама.по.себе.може.
да.се.превърне.в.част.от.собственото.развитие.на.нанотехнологи-
ите..Влиянието. на. наноетиката. върху. развитието. и. приложение-
то. на. нанотехнологиите. произтича. от.факта,. че. технологиите. се.
развиват.в.определен.социоикономически.и.културен.контекст,.в.
който.етичните.и.социалните.норми.и.ценности.задават.граници.
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на.допустимост,.одобряемост,.приетост.на.самия.технологичен.на-
предък.и.на.следствията.от.него..Наноетиката,.както.и.другите.при-
ложни.етики,.свързани.с.биотехнологиите,.създава.определен.пуб-
личен,.медиен,.обществен,.държавен,.групов,.конфесионален.фон,.
който.афишира.публичния.и.частния.интерес.и.върху.който.фон.се.
експонира.технологичното.развитие..В.този.контекст.технологията.
съществува.не.сама.за.себе.си.и.сама.по.себе.си,.а.като.социотехни-
ческа.система,.комбинация.от.технически.параметри.и.социокул-
турни.условия.и.обстоятелства..Ако.технологията.се.схваща.като.
социална.практика,.социално.отношение,.социална.институция.и.
артефакт,.тя.не.може.да.е.етически.неутрална.и.етиката.не.може.да.
не.се.занимава.с.нея,.тъй.като.всяка.нова.технология.поражда.нови.
социални.отношения,.които.се.нуждаят.от.етическо.осмисляне.и.
регулация.(26)..

.Разбирането.на.технологията.като.социотехническа.система.
преодолява.противопоставянето.на.етика.и.технология.и.прехвър-
ля.мост.между.тях..Затова.наноетиката.може.в.някаква.степен.да.
помогне.постигането.на.добри.от.гледна.точка.на.обществото,.от-
делените.социални.групи.и.индивида.резултати,.както.и.да.огра-
ничи. в. някаква. степен. негативните. следствия,. предвиждайки. ги.
и.създавайки.правила.за.превенцията.и.контрола.им..И.тъй.като.
новите.технологии.изискват.огромни.инвестиции,.публичният.кон-
текст.е.който.определя.легитимността.на.финансирането.на.тези.
технологии.от.държавния.бюджет.или.от.частни.фондове..За.да.се.
създаде.подходящ.климат,.осигуряващ.финансиране,.в.обществото.
трябва.да.съществува.консенсус.по.отношение.на.моралността,.до-
пустимостта,.ценността.на.технологичното.развитие..В.противен.
случай.то.минава.в.зоната.на.сенчестото.финансиране.и.излиза.от.
контрол,.което.е.неприемливо.от.гледна.точка.на.общите.интереси.
и.общото.благо..

Съществува. риск. обаче. наноетиката,. превръщайки. се. в. част.
или. значимо.условие. за. развитието.и.приложението.на.нанотех-
нологиите,.да.се.интегрира.в.нанонауката.и.наноиженерството.до.
степен,.превръщаща.я.просто.в.апологет.на.нанотехнологията,.как-
то.се.забелязва.в.случаите.с.развитието.на.другите.биотехнологии,.
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в. чието. финансиране. предварително. са. предвидени. средства. за.
социални.и. етични.изследвания..Често. етиците,. кооптирани.към.
големите.корпорации.и.привързани.към.„яслата“.на.огромните.бю-
джети,. проявяват. склонност. да. оправдават. развитието. на. дадена.
технология.или.да.преувеличат.нейните.позитивни.следствия,. за.
да.защитят.собствения.си.финансов.интерес.или.защото.до.такава.
степен.са.станали.част.от.процеса,.че.вече.не.могат.да.го.гледат.
„отстрани“,.не.могат.да.се.дистанцират.от.него.и.да.следват.изис-
кванията.за.научна.обективност,.колкото.и.субективно.искрено.да.
се.стараят.или.да.са.убедени,.че.го.правят.

Противниците.на.нанотехнологиите.считат,.че.те.не.са.нещо.
радикално.ново,.не.притежават.някаква.особена.специфика,.която.
да.изисква.създаването.на.специален.раздел.на.приложната.етика,.
който.да.съдържа.представката.„нано“(27)..Те.застъпват.станови-
щето,.че.никога.досега.развитието.на.техниката,.технологичните.
открития,.приложението.на.новите.технологии.не.се.е.нуждаело.
от.някаква.принципно.нова.етика,.макар.че.всяко.от.тях.е.водело.
до.появата.на.свързана.със.съответната.технологична.сфера.спе-
циализирана.област.на.приложното.етическо.познание..Но.всяка.
приложна.етика.досега.винаги.е.била.само.конкретизация.спрямо.
новата. технологична. област,. а. не. ново. етично. изобретение..При.
това,. като. се. изключи.начинът. на. „правене“. на. нещата. „отдолу-
нагоре“.чрез.нантохнологиите,.те.не.представят.нещо.различно.от.
това,.което.и.досега.се.наблюдава.в.природата.и.във.физичните,.
химичните,.биологичните.процеси,.те.не.откриват.нови.природни.
закони,.не.променят.структурата.на.веществата,.нито.тяхното.по-
ведение.(последното.твърдение.е.спорно,.както.вече.стана.дума)..
Те.по-скоро.„изграждат“,.създават.и.произвеждат.нещата.по.раз-
личен.начин..Затова.по-продуктивно.е.на.етически.анализ.да.бъде.
подложено.настоящето.и.бъдещето.развитие.на.нанотехнологиите,.
да.се.идентифицират.проблемите,.които.вече.са.били.разглеждани.
от.етиката.на.технологиите,.инженерната.етика,.биоетиката,.да.се.
види.може.ли.те.да.бъдат.диференцирани.от.проблемите,.поставе-
ни.от.нанотехнологиите..Необходимо.е.да.се.сравнят.етическите.
решения.на.въпросите,.поставени.от.развитието.на.технологиите,.
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предшестващи.нанотехнологиите,.и.да. се. види.дали. те.могат.да.
послужат.като.база.за.сравнение,.отправна.точка.или.решение.на.
въпросите,.поставени.от.развитието.на.нанотехнологиите..Едва.на.
тази.основа.може.да.се.потърсят.специфичните.етични.проблеми.
на.нанотехнологиите,.да.се.проучи.дали.те.наистина.са.специфич-
ни,.каква.е.тяхната.етическа.релевантност,.да.се.определи.степента.
на.подобие.и.различие.с.предходните,.както.и.дали.наистина.те.са.
напълно.нови..

Действително,.според.противниците.на.наноетиката,.обещава-
ната.и.предполагаемата.широка.приложимост.на.нанотехнологии-
те,.засягаща.всички.хора.във.всички.области.на.живота,.ще.породи.
много.и.различни.етични.проблеми..Трудно.е,.признават.те,.да.се.
регулират. конкретните. проблеми. посредством. общи. положения.
и.принципи,.по-продуктивно.е.те.да.се.регулират.и.контролират.
чрез.конкретен.анализ.на.всеки.конкретен.случай,. защото.е.оче-
видно,.че.въпросите,.свързани.с.нанотероризма.или.нарушаването.
на.конфиденциалността.и.правото.на.личен.живот.изискват.етични.
решения,.различни.от.тези,.давани.в.случаите.на.лечение.или.по-
добряване.на.качеството.на.живота..Всъщност.обаче,.този.подход.
се.прилага.и.досега.при.оценката.на.конкретните.казуси,.възник-
ващи.във.връзка.и.в.областта.на.биотехнологиите..Прилагат.се.все.
същите.стари.етични.принципи.и.норми,.но.се.прилагат.във.вид.на.
конкретни.правила..И.в.областта.на.нанотехнологиите.се.използват.
базирани.на.ценности.етични.принципи.като.принципът.на.авто-
номията,.конфиденциалността,.правото.на.личен.живот,.не.вреди,.
прави.добро,.справедливост.и.техните.производни..Както.други-
те. биотехнологии. нанотехнологиите. „пренареждат“. принципите,.
давайки.предимство.на.едни.и.изтиквайки.на.второ.място.други,.
първостепенни.в.някоя.друга.област.на.биотехнологиите..Тук.ва-
жно.е.да.се.осигури.сигурност.за.човека.и.околната.среда,.да.се.
предпази.средата.от.замърсяване,.т.е..нараства.отговорността.към.
здравето.на.човека,.но.опосредствана.от.отговорността.за.запазва-
нето.на.природната.среда..От.друга.страна,.въпросът.за.правото.на.
личен.живот.добива.нови.измерения..Ако.при.изкуствената.про-
креация.и.при.дешифрирането.на.човешкия.геном.акцентът.пада.
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върху.неразгласяването.на.лични.данни,.конфиденциалността,.пре-
дотвратяването.на.злоупотребата.с.лични.данни,.при.нанотехноло-
гиите.акцентът.пада.върху.неприкосновеността.на.самото.човешко.
тяло.и.превенцията.от.намеса.в.човешкото.поведение..Вече.беше.
споменато,.че.наночастиците.могат.да.преминават.през.мозъчните.
мембрани.и.през.всички.естествени.прегради.на.човешкия.орга-
низъм..Не.е.проблем.на.клетъчно.или.атомно.равнище.да.се.вка-
рат. в. човешкия. организъм. субстанции,. които.могат. да. повлияят.
върху.самоконтрола.или.изцяло.да.контролират.поведението..От.
друга.страна,.лекарствени.препарати,.чието.действие.досега.е.било.
ограничавано.от.естествените.бариери.само.до.определени.органи,.
сега.могат.да.дифузират.целия.организъм..Затова.нараства.необхо-
димостта.от.регулация.на.поведението.на.хората,.които.използват.
и.прилагат.нанолечението,.но.тази.регулация.не.е.принципно.нов.
вид.етична.регулация..Става.дума.по-скоро.за.по-голяма.строгост,.
за.по-твърди.правила,.изисквания.и.по-твърди.санкции,.тъй.като.
възможните.вреди.и.рискове.са.по-големи..Необходимо.е.да.се.на-
мерят.конкретни.пътища.за.превенция.на.инвазията.на.наноробо-
тите.в.личния.живот.и.контрола.на.поведението.на.отделния.инди-
вид..Подобен.род.проблеми.не.са.нови,.те.възникват.и.с.развитието.
на.информационните.технологии.и.интернет.комуникациите,.къде-
то.непрекъснато.се.въвеждат.правила.за.достъп.или.се.ограничава.
достъпът.до.лична.информация,.тъй.като.злоупотребите.с.нея.съ-
ществено.накърняват.ценностите.и.интересите.на.отделните.инди-
види..Ролята.на.етиците.е.да.предупредят,.че.това,.което.се.случва.с.
нанотехнологиите,.вече.се.е.случвало,.то.е.дежа-вю..Едва.ли.може.
да.се.очаква.апокалиптична.нанодрама,.още.по-малко.нанотраге-
дия,.нито.пък.наночудо..Това.вече.е.било,.в.друг.вариант,.в.други.
измерения,.но.е.било..С.други.думи.„новата“.специална.наноетика,.
не.е.нова.етика,.тя.е.само.ново.приложение.на.етиката.

Противниците.на.тезата.за.необходимостта.от.наноетика.са.съ-
гласни,.че.нанотехнологиите.пораждат.сериозни.етични.въпроси,.
които.се.нуждаят.от.специализирано.етично.обсъждане,.но.тези.въ-
проси.не.са.специфични.само.за.нанотехнологиите.(28)..Обикнове-
но.се.споменават.проблемите.за.отношението.човек-машина,.пра-
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вото.на.личен.живот,.справедливостта,.ползата.и.риска,.въпросът.
за.страничните.или.съпътстващите.ефекти..Според.тях.засега.все.
още.няма.достатъчно.видими.морални,.социални,.психологически.
и.каквито.и.да.било.други.факти.и.следствия,.които.да.показват.ре-
алната.значимост.от.етически.дебат.върху.нанотехнологиите,.още.
по-малко.от.създаването.на.наноетика..Фактологическа.информа-
ция.за.специфични.наноетически.проблеми.липсва,.тъй.като.за.раз-
лика.от.лавинообразното.изсипване.на.специализирана.книжнина.
и.информация.в.медиите.за.нанотехнологиите,.за.перспективите.и.
заплахите.пред.човечеството.в.света.на.нанотехнологиите,.както.и.
огромните.инвестиции,.вложени.в.изследването.на.тези.техноло-
гии,.сравнително.малко.средства.се.отделят.за.проучване.на.соци-
алните.и.моралните.последици.от.използването.им.(както.впрочем.
се.случи.и.с.другите.биотехнологии),.а.посветената.на.тези.про-
блеми. етическа. книжнина. само.на. пръв.поглед.изглежда. голяма.
–.реално.тя.е.несъизмеримо.нищожна.в.сравнение.с.литературата,.
посветена.на.нанотехнологиите..Може.да.се.каже,.ако.се.използва.
наноезик,.че.средствата,.отделяни.за.етически.изследвания.и.броят.
на.етични.публикации.по.темата.е.на.„наноравнище“.

Обещаваното. подобряване. и. усъвършенстване. на. човешката.
природа,.възможностите.за.лечение.и.подобряване.на.човешкото.
здраве,.намаляването.на.производствените.разходи.и.на.разходи-
те.за.медицински.услуги.и.лечение,.диагностичните.перспективи,.
нахлуването.на.наномашините.и.нанороботите.в.частната.сфера.и.
възможностите.за.контрол.и.управление.на.човешкото.поведение,.
въпросителните. пред. икономическата. справедливост. и. справед-
ливото.разпределение.на.ресурси.и.услуги.–.всичко.това.поражда.
реални.етични.проблеми..Но.дали.тези.етични.проблеми.са.прин-
ципно.различни.от.проблемите,.поставени.досега.от.развитието.и.
приложението.на.другите.технологии,.или.те.представляват.само.
нови.конкретни.примери,.към.които.са.приложими.старите.етични.
подходи.и.решения?.Няма.ли.да.се.окаже,.че.стремежът.всяка.нова.
технология. да. „обраства“. с. нова. етика. е. трудоемко,. скъпо. стру-
ващо,.но.безсмислено.усилие.от.страна.на.етиците?.И.не.е.ли.ос-
новният.проблем.на.нанотехнологиите,.който.всъщност.подтиква.
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към.и.обосновава.нуждата.от.наноетика,.проблемът.за.промяната.
и. контрола. върху. човешката. природа,. поставян. непрекъснато. от.
развитието.на.биотехнологиите..„Предложението.за.самостоятел-
на.„нано.етика“,.обаче,.изглежда.преувеличено.“.–.отбелязва.Armin.
Grunwald.от.Institute for Technology Assessment and Systems Analysis, 
Research Centre Karlsruhe, Germany (29).

Ако.наноетиката.като.самостоятелна.част.от.приложната.ети-
ка. или. като. отделен. вид. приложна. етика. все. още. е. под. въпрос,.
етичните.проблеми,.свързани.със.създаването.и.приложението.на.
нанотехнологиите,.вече.са.на.дневен.ред..Разбира.се,.винаги,.ко-
гато.се.появи.нова.биотехнология,.първо.се.поставят.на.обсъжда-
не.не.толкова.собствените.етични.проблеми,.не.толкова.конкрет-
ни.етични.проблеми,.които.тя.поставя,.а.въпроси.за.нагласите.и.
подходите.спрямо.нея,.за.изходните.ценности.и.етични.критерии..
Възражда.се.въпросът.за.това.какво.представлява.технологията,.за.
необходимостта.и.неизбежността.на.технологичното.развитие,.за.
технологичния.детерминизъм..Широко.разпространена.е.нагласа-
та,.че.това,.което.може.да.бъде.направено,.със.сигурност.ще.бъде.
направено.(някой.ден),.че.това,.което.днес.ние.отказваме.да.напра-
вим,.нашите.конкуренти.или.бъдещите.поколения.със.сигурност.
ще.направят.(някой.ден)..Оттук.закономерно.възниква.и.основният.
въпрос.–.ако.това,.което.може.да.бъде.направено,.със.сигурност.
ще. бъде. направено,. може. ли. етиката. да. повлияе. върху. неговото.
ставане.или.неставане?.И.не.е.ли.по-добре.всички.ние.да.бъдем.
участници.в.ставането.на.неизбежното,.отколкото.да.стоим.зад.ба-
риерата,.докато.технологичният.експрес.(който.не.можем.да.спрем,.
защото.не.може.да.бъде.спрян).преминава.край.нас?.Какво.може.
да.ни.каже.етиката.относно.нашата.позиция.спрямо.развитието.на.
технологията.и.може.ли.тя.да.попречи.на.технологичния.прогрес.
(защото.няма.съмнение,.че.от.технологична.гледна.точка.развити-
ето.на.нанотехнологията.е.прогрес)?.Когато.въпросът.се.поставя.в.
контекста.на.прогреса,.изглежда.доста.ретроградно.етиката.да.се.
обявява.срещу.него,.тъй.като.прогресът.винаги.се.свързва.с.поня-
тия.като.развитие,.усъвършенстване,.удовлетворяване,.подобрява-
не.и.т.н..на.природната.и.социалната.среда,.на.продължителността.
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и.качеството.на.живота,. на. човешкото. здраве..На. ранните. етапи.
от. развитието. на. технологията. да. се. обяви. срещу. технологията,.
означава.етиката.да.се.обяви.срещу.прогреса.и.подобряването.на.
човешкия.живот..Подобна.позиция.не.решава.никакви.етични.про-
блеми,.нито.реално.спира.развитието.на.технологията..Тя.само.из-
разява.скептични.нагласи.и.представлява.нещо.като.заявка.за.не-
обходимостта.към.новите.технологии.да.се.подхожда.предпазливо.
като.се.прилага.принципът.на.предпазливостта,.който.е.залегнал.
във.всички.регулативни.документи.на.ЕС..Както.вече.беше.споме-
нато,.според.този.принцип.регулативите.трябва.да.бъдат.основани.
на.възможността.от.значителни.вреди.за.човека.и.околната.среда,.
ако.все.още.подлежащата.на.регулация.реалност.не.съществува.и.
няма.убедителни.доказателства.за.вредите.от.нея..

От. друга. страна,. безрезервното. и. безвъпросно. заставане. на.
позицията.на.технологичния.детерминизъм,.може.да.доведе.до.от-
каз. етиката.да.се. занимава.изобщо.с. технологиите,.доколкото.те.
все.едно.„се.случват“.извън.нашата.воля..Подобна.позиция.също.е.
неприемлива,.тъй.като.технологичното.развитие.не.може.да.бъде.
спряно,. но. нито. едно. общество.не.може. да. си. позволи. лукса. (и.
никога.не.си.го.е.позволявало).да.го.остави.безконтролно.да.ше-
ства.„на.бял.кон“..Обществото.и.етиката.в.това.число,.винаги.са.
поставяли.рамки,.ако.не.на.самото.развитие,.поне.на.хората,.кои-
то.го.осъществяват..Тук,.във.връзка.с.нанотехнологиите,.възниква.
един.специфичен.казус..Технологията.се.приема.за.ценностно.неу-
трална,.на.етична.оценка.подлежи.не.самата.технология,.а.нейното.
използване,.нейните.резултати.и.въздействия.върху.природната.и.
социалната.среда.и.човека..Затова.съществен.е.въпросът.за.морала.
и.етичните.ценности.и.норми.на.тези,.които.я.създават.и.използ-
ват..Наноустройствата.обаче.могат.да.се.саморепликират,.веднъж.
създадени,.те.могат.да.продължат.да.създават.нови.устройства.„от.
нищото“.или.по-точно. от. наличните.природни.материали.и. еле-
менти..И.тъй.като.те.не.са.хора,.не.са.субекти.на.своите.действия,.
те.самите.не.подлежат.на.етична.регулация.и.саморегулация..Ди-
лемата.е,.да.създадем.ли.тези.безконтролни.устройства,.които.като.
всеядни.насекоми.ще.плъзнат.по.земята.и.ще.преработват.„всич-

Глава осма. Етиката в страната на наночудесата



254

ко.във.всичко“,.при.това.неизвестно.предварително.„от.какво.и.в.
какво“,.или.да.наложим.мораториум?.Едва.ли.тази.дилема.може.
да.бъде.разрешена.преди.да.се.види.какво.и.как.създават.нанотех-
нологиите..Но.тя.насочва.етичното.мислене.в.посока.на.принципа.
на.благоразумието.и.предпазливостта.и.превръща.(нано)етиката.в.
част.от.процеса.на.нанотехнологично.развитие.

При.положение,.че.последиците.от.нанотехнологиите.все.още.
са.емпирично.несъществуващи,.етиците.са.изправени.пред.три.ос-
новни.възможности.при.оценката.на.моралната.допустимост.на.на-
нотехнологиите.като.цяло.(30)..Първо,.те.биха.могли.да.ограничат.
своя.анализ,.оценка,.регламентации.и.регулации.само.и.единствено.
върху.вече.съществуващите.факти.на.нанотехнологичните.нововъ-
ведения..Става.дума.преди.всичко.за.процеса.на.научно.изследване,.
основните.етични.въпроси.при.който.са.свързани.с.научната.етика,.
честността,. прецизността. на. анализа,. с.финансирането. и. избора.
между.влагането.на.средства.или.отказа.от.влагане.на.средства.в.
тези.технологии,.правенето.на.прогнози,.приемането.и.отхвърля-
нето.на.тези.прогнози,.подходът.при.прогнозирането.на.ползите.и.
вредите,.обоснованото.и.внимателно.даване.на.обещания.и.пред-
виждането.на.заплахи..Да.се.обърне.внимание.на.измеренията.на.
хайпа.около.тези.технологии,.как.се.поражда,.кои.групи.засяга,.кой.
го.поддържа.и.защо,.до.какво.води,.какви.са.измеренията.на.спра-
ведливостта.при.финансирането.на.изследванията.и.при.разпреде-
лението.на.ползите.и.вредите..Второ,.едва.след.появата.на.реални.
факти.на.ползи.и.вреди,.те.могат.да.бъдат.подложени.на.етически.
анализ,.който,.предполага.се,.поради.фактическата.наличност.на.
явленията,.ще. бъде.много. по-прецизен. и. регулациите.много. по-
ефективни..Етиците.обаче.предпочитат.да.се.придържат.към.един.
трети.сценарий.на.анализ.и.оценка,.при.който.предполагаемите.бъ-
дещи.факти.се.разглеждат.така.като.че.ли.вече.съществуват.и.от.
тези.позиции.се.прави.етична.експертиза.и.оценка..Този.подход,.
хипотетичен.по.своя.характер,.дава.възможност.за.изпреварващо.
оценяване.и.регламентиране,.което.подготвя.етичните.рамки.пред-
варително,.за.да.има.обществото.готовност.да.регулира.нещата.в.
момента.и.в.процеса.на.тяхната.поява,.а.не.да.търси.регулативи,.
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когато.нещата.са.в.процес.на.ставане.или.вече.са.станали..Така.се.
избягва.периодът.на.липса.на.нормативност,.в.който.като.правило.
се.развихрят.неморални.практики.
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